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Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över Regional biblioteksplan 2022-2025 för 
Region Skåne 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne arbetar med en revidering av den regionala biblioteksplanen. Region 
Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 
24 juni 2021 om att remittera förslag till Regional biblioteksplan för Region Skåne 
2022-2025. Denna tjänsteskrivelse utgör underlag för remissvar. 

Beslutsunderlag 
Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne – Remissversion 
Följebrev 
Kulturnämnden 2021-06-24 Expedition § 32 Remiss Regional biblioteksplan 2022-
2025 

Beredning 
Förvaltningens förslag till remissvar: 
 
Den Regionala biblioteksplanen är välskriven och väl genomtänkt. Riktningen som 
den Regionala biblioteksplanen stakar ut ligger i linje med hur Eslöv ser på sin 
folkbiblioteksverksamhet. Vi tror därför att Region Skåne kommer att vara ett stort 
stöd i vårt arbete om denna biblioteksplan antas. 
 
Vi ser det som särskilt positivt att biblioteksplanen lyfter bibliotekens möjlighet att 
nå ut till alla i samhället, både genom att överbrygga klyftan mellan stad och 
landsbygd med hjälp av starka filialbibliotek, men också genom att samarbeta med 
andra aktörer i lokalsamhället. 
 
Vi ser det också som positivt att biblioteksplanen lyfter innovation inom biblioteken  
som en viktig fråga, då det ligger i linje med Eslövs kommuns strävar efter att vara 
nyskapande.  
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Det är också bra att biblioteksplanen lyfter folkbibliotekens roll i kommunens 
digitala utveckling och då särskilt gällande digital delaktighet. Liksom 
biblioteksplanen skriver har det under pandemin blivit extra tydligt vilken roll 
biblioteken spelar där.  
 
Sammantagningsvis tycker vi att biblioteksplanen i dess nuvarande form är bra och 
ser fram emot ett gott samarbete med denna plan som underlag.   

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder detta till Region Skånes kulturförvaltning 

Beslutet skickas till 
Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö eller till kultur@skane.se 
 
 
 
Marcus Kulle Per Andersson 
Förvaltningschef Bibliotekschef 
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Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne 

 

BIBLIOTEK FÖR ALLA – GENOM HELA LIVET  

Biblioteken arbetar för att ge människor likvärdig tillgång till information, kunskap och kultur – oavsett 

förutsättningar och genom hela livet. Regional biblioteksplan 2022–2025 utgår från Region Skånes 

visioner om ett öppet, samverkande och hållbart Skåne1. Enligt Bibliotekslagen ska alla i Sverige ha 

tillgång till biblioteksverksamhet och särskilt prioriterade är personer med funktionsnedsättning, 

nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska, samt barn och unga. Biblioteken har 

två centrala lagstadgade uppdrag: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 

i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.2 

Bibliotekstyper i det allmänna biblioteksväsendet är regional biblioteksverksamhet, sjukhusbibliotek, 

folkbibliotek, skolbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, samt övrig offentligt finansierad 

biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen formulerar övergripande mål och utvecklingsområden för den 

biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar för: regional biblioteksverksamhet och 

sjukhusbiblioteken. De lagar och styrdokument som Region Skåne har att förhålla sig till och som är 

viktiga utgångspunkter för biblioteksplanen finns samlade på sidan 17. 

 

REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne och har uppdraget 

att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken i Skåne3. I enlighet 

med Kultursamverkansmodellens intentioner och med Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 som 

övergripande inriktning de kommande åren, verkar regional biblioteksverksamhet i nära samspel med 

övriga konst- och kulturområden som omfattas av den regionala kulturplanen. Verksamheten riktar sig 

främst till folkbiblioteken i Skåne, men etablerar också samarbete med andra bibliotekstyper och viktiga 

aktörer inom biblioteksväsendet på regional och nationell nivå.  

Kulturförvaltningen ska i sitt stöd till folkbiblioteken bidra till hållbar biblioteksutveckling, det vill säga 

utvecklingsarbete som får långsiktiga och förankrade effekter. Fokus ligger på att öka folkbibliotekens 

handlingsutrymme och stärka biblioteksorganisationerna både var för sig och som helhet genom 

gemensamt lärande, innovationsstöd, metodutveckling, strukturerad samverkan, samarbete, nätverk och 

dialog. Kulturförvaltningen erbjuder processtöd, delfinansiering av projekt och strategiskt stöd till 

folkbiblioteken i arbetet med kommunala biblioteksplaner. En gemensam, ömsesidig och hållbar 

resursanvändning som gagnar Skånes alla invånare förutsätter en väl fungerande och stödjande 

regional infrastruktur. Kulturförvaltningen medfinansierar därför de dagliga medietransporterna mellan 

 

1 Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.   

2 2 § i bibliotekslagen (2013:801). 

3 11 § i bibliotekslagen (2013:801). 
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samtliga bibliotek i Skåne, och arbetar med att utveckla mediestrategiska frågor tillsammans med 

folkbiblioteken. 

Att främja folkbibliotekens strategiska verksamhetsutveckling och kvalitet tillhör Kulturförvaltningens 

kärnuppdrag inom regional biblioteksverksamhet. Som grund för gemensamt lärande ska 

kulturförvaltningen bidra till att aktuell forskning används i biblioteksutveckling och stimulera 

forskningsorienterade angreppssätt, både vad gäller den egna verksamheten och folkbiblioteken. Det 

görs genom mötesplatser, nätverk och kompetensutveckling för, och i nära samarbete med, 

folkbiblioteken. Dessa sammanhang utgör också en grogrund för nya idéer och ny samverkan.  

Genom löpande omvärldsbevakning i den egna sektorn och inom andra relevanta områden översätter 

Kulturförvaltningen ny kunskap och tendenser med relevans för det strategiska utvecklingsarbetet vid 

folkbiblioteken i Skåne. Kulturförvaltningen synliggör genom olika kommunikationskanaler och 

mötesplatser de skånska folkbibliotekens utvecklingsarbete och lyfter det kvalificerade och angelägna 

arbete som utförs av bibliotekspersonal. 

 

Övergripande mål för regional biblioteksverksamhet 2022–2025 

Stärka Skåne som en hållbar och innovativ biblioteksregion för alla invånare genom hela livet.  

 

SJUKHUSBIBLIOTEKEN 

Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre hälso- och sjukvård för patienten. Till Region Skånes 

mål hör att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte och att vården ska vara 

personcentrerad och ske i samklang med den individuella patientens förutsättningar och behov4. 

Sjukhusbiblioteken arbetar för att patienter, närstående, medarbetare, forskare, hälso- och 

sjukvårdsledning och allmänheten ska ha tillgång till den information som behövs för att fatta 

välinformerade beslut för en god vård och hälsa. 

Sjukhusbiblioteken är integrerade med Patientforum/Patientutbildningscentrum5 som arbetar för stärkt 

patientdelaktighet och med HTA Syd6 som – i samarbete med sjukvårdens verksamheter – tar fram 

underlag för systematisk och transparent prioritering. Därmed kan ett sammanhållet kunskapsstöd 

erbjudas i såväl vårdens vardag som i arbetet med kunskapsstyrning. Sjukhusbiblioteken arbetar aktivt 

för att tillhandahålla ett uppdaterat informationsutbud i både tryckt och elektronisk form och för att säkra 

att e-bibliotek, kliniska kunskapsstöd och andra verktyg är lättnavigerade och tillgängliga dygnet runt. 

Den medicinska bibliotekarien är vårdpersonalens guide inom informationsområdet och tillsammans 

med HTA Syd tar sjukhusbiblioteken fram kunskapsunderlag till hälso- och sjukvårdens beslutsfattare. 

Patientdelaktighet stödjs och utvecklas, i samverkan med behandlande enheter, genom att patienter och 

närstående erbjuds information och utbildning. Patienternas perspektiv tillvaratas vid metodutveckling 

av utbildningsinsatser samt vid övergripande utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården. På sjukhusen är 

biblioteken ett nav för kunskap och lärande och ett forum för hälsofrämjande insatser. 

 

4 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 med plan för 2022–2023, sidorna 13-16. 

5 Patientforum är integrerat med sjukhusbiblioteken, Skånes universitetssjukvård. Patientutbildningscentrum är 

integrerat med sjukhusbiblioteket, Skånes sjukhus nordväst. 

6 HTA Syd är en del i uppbyggnaden av kunskapsstyrning i Skåne och övriga Södra sjukvårdsregionen. HTA 

står för Health Technology Assessment och innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller 

behandling i hälso- och sjukvården inklusive ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter.  
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Sjukhusbiblioteken fyller också en viktig funktion som plats för avkoppling, rekreation och samverkan 

mellan kultur- och hälsoområdet. Biblioteksverksamheten inom hälso- och sjukvården omfattas av 

bibliotekslagen. 

   

Övergripande mål för sjukhusbibliotekens verksamhet 2022–2025 

Utveckla stödet till vårdens medarbetare och organisation för en hälso- och sjukvård byggd på bästa 

möjliga kunskap. 

Stärka möjligheterna för patienten att vara delaktig i sin egen vård och i hälso- och sjukvårdens 

utformning. 

Utveckla biblioteken som kulturförmedlare och hälsofrämjande tillgängliga mötesplatser. 

 

FYRA OMRÅDEN FÖR UTVECKLING OCH SAMARBETE 

Bibliotekslagen lägger stort fokus vid samarbete och samverkan inom biblioteksväsendet för att 

biblioteken ska fungera som en gemensam resurs för invånarna7. Gemensamt för regional 

biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken är arbetet med kunskapsdelning och 

kompetensutveckling, samt strävan efter forskningsorienterade arbetssätt. Därutöver ger Region Skånes 

strategi och handlingsplan för kultur och hälsa8 incitament och en ram för stärkt samverkan.  

Biblioteksplanen lägger grund för ett fortsatt fördjupat samarbete. Verksamheterna kommer tillsammans 

att ha sitt fokus på följande fyra gemensamma utvecklingsområden för perioden 2022–2025: 

 Bibliotek för delaktighet och demokrati 

 Bibliotek för lärande och läsande 

 Bibliotek för kreativitet och kultur 

 Bibliotek för hållbarhet och hälsa 

I det praktiska biblioteksarbetet är de fyra utvecklingsområdena tätt sammanflätade och utgör varandras 

förutsättningar.  

  

 

7 14 §, 15 § och 16 § i bibliotekslagen (2013:801). 

8 Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015–2020. 
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Bibliotek för delaktighet och demokrati  

 

EGENMAKT OCH MEDSKAPANDE  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och främja lika rättigheter. Värnandet av fri- och 

rättigheter är grundläggande för bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling och ska genomgående prägla bibliotekens verksamhet.  

Biblioteken stärker människors egenmakt – möjligheten att påverka sina liv – genom att ge dem verktyg 

att aktivt delta i samhället, lära och utvecklas. Egenmakt och delaktighet är centralt också för att uppnå 

en god och jämlik hälsa9 och för att människor ska kunna påverka sin egen hälso- och sjukvård. 

Sjukhusbiblioteken stödjer patientdelaktighet genom att erbjuda olika möjligheter till lärande, till 

exempel i form av patientutbildningar, kvalitetsgranskad information, populärmedicinska föreläsningar 

och vägledning i sök- och källkritik. Detta görs i samarbete med vårdens medarbetare och personer med 

egna patienterfarenheter. Patientperspektivet tillvaratas också vid övergripande utvecklingsarbete och 

sjukhusbiblioteken kan på så sätt bidra till att skapa förutsättningar för en hälso- och sjukvård utformad 

efter både invånarnas och verksamheternas behov. 

Folkbiblioteken stärker allas möjlighet till egenmakt och ett livslångt lärande genom folkbildning, 

kunskapsförmedling, samhällelig vägledning och förmedling av kultur och berättelser. Biblioteken ska 

sträva efter likvärdig tillgång för alla. För att överbrygga ojämlikheter i geografiska avstånd, 

socioekonomiska förhållanden och andra individuella förutsättningar behöver biblioteken arbeta mer 

uppsökande och i samverkan med det omgivande lokalsamhället för att nå fler, både i stad och på 

landsbygd. I denna strävan är arbetet med filialer betydelsefull, liksom utvecklandet av meröppna 

bibliotek för ökad tillgänglighet och som ett komplement till ordinarie verksamhet.  

För att skapa ett bredare samhällsengagemang är bibliotekens roll som mötesplats och samtalsyta viktig. 

Biblioteken är allas gemensamma rum och en plats där invånarna kan vara delaktiga och påverka utbudet 

och själva skapa verksamhet utifrån sina egna idéer.  

 

PRIORITERADE MÅLGRUPPER I FOKUS  

Personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än 

svenska, samt barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt bibliotekslagen10. 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten, från tillgänglig läsning, information och 

förmedling, till biblioteksrummets och programverksamhetens fysiska och digitala utförande. Universell 

utformning och en alltigenom tillgänglig biblioteksverksamhet gynnar alla. Många människor ingår i 

flera av de prioriterade grupperna, vilket innebär att bibliotekspersonalen behöver arbeta aktivt med 

olika perspektiv och behov parallellt. 

Arbetet med att nå prioriterade målgrupper är ett utvecklingsområde för biblioteken i Skåne. De senaste 

åren har flera folkbibliotek utforskat nya metoder för uppsökande verksamhet och för att involvera 

målgrupper i utformning av biblioteksrum, bestånd och programverksamhet. Även sjukhusbiblioteken 

 

9 Kommissionen för jämlik hälsa. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av 

Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47). Stockholm: 2017.  

10 4 §, 5 § och 8 § i bibliotekslagen (2013:801). 
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arbetar uppsökande och bidrar till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta del av bland annat 

medicinsk information på sina egna villkor. 

Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, utan avgränsning till dem som har svenskt 

medborgarskap. För nyanlända underlättas etableringen i Sverige av tillgång till lättläst litteratur, 

möjlighet till språkträning samt samhällelig och digital vägledning. Sjukhusbiblioteken erbjuder riktat 

språkstöd och anpassad medicinsk litteratur till utlandsfödd vårdpersonal för att på olika sätt underlätta 

vägen in i arbetslivet. En viktig lagstadgad uppgift för bibliotek är också att stimulera flerspråkighet och 

förmedla litteratur och medier på människors modersmål. 

Biblioteken har ett särskilt ansvar att värna och synliggöra de fem nationella minoriteternas språk och 

kultur11. Bibliotekens arbete med nationella minoriteter handlar framförallt om att bidra till att öka 

kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna, tillgängliggöra medier, teknik och 

programverksamhet på minoritetsspråken i samråd med de som identifierar sig som tillhörande någon 

eller några av de nationella minoriteterna. Det ska bidra till att vitalisera språken och kulturerna, 

framförallt för barn och unga. 

FN:s barnkonvention är lag i Sverige sedan januari 2020 vilket ger ny tyngd åt bibliotekens sedan länge 

etablerade arbete med barn och unga. Folkbiblioteken har en betydande roll vad gäller alla barns och 

ungas rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, deras rätt att kunna göra sina röster 

hörda och bli lyssnade på och deras rätt till information, litteratur och utveckling. Även barn och unga 

på sjukhus har genom sjukhusbiblioteken kontinuerlig tillgång till dessa resurser. 

 

DIGITAL KOMPETENS OCH DELAKTIGHET  

Förmågan att förstå och använda digitala tjänster och verktyg är en allt mer ofrånkomlig del av vardagen 

såväl som en förutsättning för att fullt ut kunna delta i samhället. Digital delaktighet är en 

demokratifråga. Folkbiblioteken ska enligt lag verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 

kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.12  

Även den snabba utvecklingen av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården, som är ett led i 

omställningen mot e-hälsa13, ställer krav på att användarna har digital kompetens. Sjukhusbiblioteken 

sprider kunskap om hur digitala vårdverktyg som 1177 Vårdguiden fungerar och medverkar vid 

utveckling av nya tjänster och system för att se till att patientperspektivet tillvaratas. En annan central 

uppgift för sjukhusbiblioteken är att säkra att hälso- och sjukvårdens medarbetare har tillgång till 

högkvalitativa, lättnavigerade informationskällor och kliniska kunskapsstöd – var och när de än behövs. 

Det kräver aktivt urvalsarbete, dialog med användarna och kontinuerliga utbildningsinsatser. 

Användningen av medier i elektronisk form och nedladdningen av vetenskapliga artiklar fortsätter att 

öka stadigt från år till år – ett kvitto på att sjukhusbibliotekens administration av e-resurser är ett viktigt 

stöd för kvalitetssäkrad hälso- och sjukvård byggd på aktuell forskning och bästa tillgängliga kunskap.  

 

11 5 § i bibliotekslagen, samt allmänna bestämmelser i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724) 

12 7 § i bibliotekslagen. 

13 Enligt den av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner antagna visionen för e-hälsa 2025 ska Sverige 

bli ”bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor 

att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 

delaktighet i samhällslivet”. https://ehalsa2025.se/  
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Behovet av att som invånare vara förtrogen med digitala verktyg och samhällstjänster tydliggjordes 

ytterligare under pandemin, särskilt vad gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. För att 

säkra att digitaliseringen innebär större möjligheter i stället för ökat utanförskap krävs att 

bibliotekspersonalens digitala kompetenser uppdateras kontinuerligt. Genom samverkan mellan olika 

bibliotekstyper och med verksamheter i lokalsamhället skapas förutsättningar för ett aktivt och 

nyskapande arbete med digital delaktighet som når fler. 
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Stödja bibliotekspersonalen i former för ett aktivt demokratiarbete i lokalsamhället. 

Främja bibliotekens arbete med prioriterade målgrupper genom att stärka delaktighetsarbete. 

Med utgångspunkt i användarperspektivet lyfta folkbiblioteken som resurs i kommunernas digitala 

utveckling. 

 

Sjukhusbiblioteken 

Arbeta för att stödja den personcentrerade vården och patientens möjlighet att vara medskapare i sin 

egen vård.  

Fortsätta utveckla metod- och kunskapsstöd för lärande i samverkan och därigenom bidra till att 

patientperspektivet tas tillvara i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete.  

 

Gemensamt 

Arbeta för ökad samverkan mellan olika bibliotekstyper för att nå och engagera prioriterade 

målgrupper.  
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Bibliotek för lärande och läsande  

VÄGLEDNING OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING  

Möjligheten att lära hela livet är idag en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället, och ska inte 

vara förbehållet dem som studerar eller arbetar. Biblioteken ska arbeta med kunskapsförmedling och 

främja fri åsiktsbildning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Genom 

samlingar, tjänster, programverksamhet och offentliga samtal som präglas av aktualitet och 

mångsidighet stärker biblioteken invånarnas möjligheter till lärande och utveckling.  

I en tid av informationsöverflöd – där fakta och kunskap blandas med åsikter och tyckande, och sann 

information med falsk – blir det en allt viktigare uppgift för biblioteken att bistå invånarna med att hitta 

den information de behöver och bedöma olika informationskällors trovärdighet. Dessa förmågor ingår i 

vad som brukar kallas medie- och informationskunnighet (MIK). Som del i att öka medie- och 

informationskunnigheten behöver biblioteken arbeta med att ge sina användare verktyg att själva 

navigera i olika medier och digitala kanaler och kritiskt värdera källor för att hitta tillförlitlig 

information. 

Sjukhusbiblioteken har lång erfarenhet av att lära ut sök- och källkritik till patienter, utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Den medicinska bibliotekarien är även vårdpersonalens handledare 

inom informationsområdet. Modern hälso- och sjukvård förutsätter inte bara förmåga att finna, tolka 

och kvalitetsbedöma information – ny evidens ska kunna omvandlas till praktik i det dagliga arbetet. 

Bibliotekarier och informationsspecialister vid sjukhusbiblioteken och HTA Syd stödjer organisationens 

arbete med kunskapsstyrning och evidensbaserad vård med målsättning att varje patientmöte ska kunna 

bygga på forskning och bästa tillgängliga kunskap.  

MIK handlar också om att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier, vilket stärker 

människors delaktighet i samhället. Behovet av en stärkt medie- och informationskunnighet hos 

befolkningen accentueras av att sociala medier är de primära informations- och nyhetskällorna för 

många, och det är på internet som mycket av åsiktsbildning och offentligt samtal äger rum. Sammantaget 

är MIK-arbetet centralt för demokratiska värden som informations- och yttrandefrihet. Ett proaktivt 

MIK-arbete kräver samverkan med andra verksamheter och att bibliotekspersonalens egna kunskaper 

uppdateras löpande. 

 

DET LIVSLÅNGA LÄSANDET  

Läskunnighet och läsning banar väg inte bara för litterära upplevelser och ny kunskap utan också för 

personlig utveckling och för delaktighet i demokratin. Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande 

slår fast att alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god 

läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Detta hör till bibliotekens kärnuppdrag och deras 

verksamhet är oumbärlig i arbetet med att nå de nationella målen.  

Sjukhusbiblioteken säkrar att tillgång till litteratur och möjlighet till läsning finns i livets olika 

sammanhang och skeden, och utgör en brygga mellan kultur- och hälso- och sjukvårdssektorn. 

Folkbiblioteken ska främja läsning för alla och genom hela livet, vilket görs genom aktiv förmedling av 

samlingarna, i programverksamheten och i de dagliga mötena med lokalsamhällets invånare, såväl i som 

utanför biblioteksrummet. Ett exempel är Shared Reading14, en läsfrämjande metod som med 

 

14 Shared Reading, delad läsning, gemensam läsning, Immi Lundin för Region Skånes kulturförvaltning, 2019.  
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gemensamt utforskande av skönlitterära texter väcker läslust i samvaro med andra. Metoden används på 

både folk- och sjukhusbibliotek i Skåne. Utvecklingen inom teknik och digital kultur ger möjligheter 

för tillhandahållande och förmedling av nya former för tillgänglig läsning. Intresset för läsning kan 

väckas genom att uppleva en berättelse utifrån olika ingångar, genrer och format även med andra uttryck 

såsom musik, bild, dans, film med mera. Biblioteken ska erbjuda ett relevant mångfaldigt utbud med 

utgångspunkt i lokalsamhällets intressen och behov. 

Att stimulera barns och ungas läsning och språkutveckling är ett fokusområde för flera bibliotekstyper 

och också ett område för bred samverkan både inom och utanför bibliotekssektorn. Kulturförvaltningen 

kommer tillsammans med folkbiblioteken att fortsätta utveckla Bokstart15, vars syfte är att stimulera 

språkutveckling hos små barn. Med målet att nå alla barn och deras föräldrar kommer fortsatt samverkan 

inom Region Skåne ske för att utveckla en hållbar regional infrastruktur med en bokgåva och 

dialogläsning inom ramarna för barnhälsovårdens hembesök när barnet är 8 månader.  

 

LÄRANDE OCH INNOVATIVA BIBLIOTEKSORGANISATIONER  

Biblioteken möter och tjänar ett samhälle och dess invånare i ständig förändring och utveckling. Det 

förutsätter nytänkande och flexibilitet, och att bibliotekspersonal har den kunskap och de metoder och 

verktyg som krävs. 

Region Skåne vill stärka Skåne som en innovativ biblioteksregion i framkant, där folkbiblioteken är 

kreativa biblioteksorganisationer som vågar prova nytt och arbeta utforskande. Genom att vara 

nytänkande och pröva sig fram tillsammans med sina målgrupper kan biblioteken bli mer proaktiva inför 

samhälleliga förändringar, den digitala utvecklingen, ny forskning och invånarnas behov. Det kan 

handla om att exempelvis ingå i ny samverkan, tillämpa nya metoder för kollegialt lärande eller att testa 

nya digitala lösningar för berättande i olika format. Det är av stor vikt att resultaten från bibliotekens 

utvecklingsprojekt också omsätts i verksamheten, och att alla delar i biblioteksverksamheten är föremål 

för förbättring. Ett helhetsperspektiv, där drift inte står vid sidan av utvecklingsarbete, är en förutsättning 

för mer effektiva biblioteksorganisationer. 

Kulturförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med folkbiblioteken för ett kontinuerligt gemensamt 

lärande, både genom att anordna kompetensutvecklande insatser, och genom att uppmuntra och fördela 

medel till folkbiblioteken att själva arrangera kompetenshöjande aktiviteter. Även sjukhusbiblioteken 

deltar och bidrar till sektorsgemensam kompetensutveckling, till exempel genom att sprida kunskap om 

informationssökning inom det medicinska området.  

Sjukhusbiblioteken samverkar både inom och utanför bibliotekssfären för att dela kunskap och resurser 

med andra organisationer som arbetar med evidensbaserad medicin och forskning inom hälso- och 

sjukvårdsområdet, bland annat sjukhusbibliotek i övriga regioner, universitet och högskolor och SBU16. 

Stöd och samarbete kring bland annat informationsspecialistkompetens omfattar även Cochrane 

Sverige17. Sjukhusbibliotekens roll som kunskapsstöd för hälso- och sjukvården främjar också 

 

15 Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till barn i åldrarna 0–3 år och vuxna i deras närhet i syfte att 

främja språkutveckling. Bokstart bygger på samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola. 

16 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende 

utvärderingar av metoder och insatser inom bland annat hälso- och sjukvård. SBU är även ordförande för svenska 

HTA-nätverket. 

17 Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av bland annat forskare, vårdpersonal och patienter som arbetar för 

att sammanställa tillgänglig evidens av forskning för beslutsunderlag till hälso- och sjukvården. Cochrane 

Sverige finansieras av Region Skåne och Lunds universitet och har sin bas i Lund. 
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utveckling och innovation i regionen, genom samverkan mellan klinik och tvärvetenskapliga 

forskningsgrenar som till exempel läkemedelsutveckling och medicinteknik.  
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Stärka biblioteken som centrala kunskapsnoder för medie- och informationskunnighet. 

Utveckla strategiska och forskningsorienterade arbetssätt inom läs- och litteraturfrämjande uppdraget. 

Hitta hållbara samarbetsstrukturer för att nå alla barn 0–3 år i Skåne med språkfrämjande insatser. 

Främja folkbiblioteken som innovativa biblioteksorganisationer. 

 

Sjukhusbiblioteken 

Fördjupa stödet till organisationens arbete med kunskapsstyrning och evidensbaserade beslut i hälso- 

och sjukvården.    

Utveckla bibliotekens pedagogiska roll och kunskapsförmedling i den kliniska vårdens vardag och 

lärande.  

Säkra att utbudet av vetenskaplig information i digital och tryckt form är aktuellt och relevant. 

Utveckla formerna för digital information och undervisning så att fler kan använda bibliotekens 

tjänster. 

Arbeta långsiktigt med kompetensutveckling och kompetensförsörjning av framtidens 

bibliotekarier/informationsspecialister. 

 

Gemensamt 

Verka för ett ökat kunskapsutbyte mellan regional biblioteksverksamhet och sjukhusbibliotek och andra 

bibliotekstyper. 

 

  

 

 

  

22 ( 599 )



   

KORRIGERAD REMISSVERSION 

12 

 

Bibliotek för kreativitet och kultur  

MÅNGSIDIG KULTURFÖRMEDLING  

Fler skåningar ska ha tillgång till ett brett och varierat kulturutbud och en mångfald av berättelser, och 

fler ska ha möjlighet att skapa och uttrycka sig genom kultur. Det är målsättningar i den regionala 

kulturplanen, som också trycker på vikten av ett ökat samspel inom kultursektorn och med andra 

samhällsområden.  

Folkbiblioteken är en mötesplats och arena för kultur, rekreation och inspiration. Samverkan med andra 

kulturaktörer inom litteratur, kulturarv, folkbildning, scenkonst, bildkonst, musik, film och digitala spel 

skapar en mångfald av uttryck och berättelser samt kreativa biblioteksrum som främjar allas rätt till 

kultur. Sjukhusbiblioteken utforskar olika former av samverkan runt kultur i hälso- och sjukvården och 

prioriterar i sitt arbete särskilt barn och unga samt personer med psykisk ohälsa. I samarbete med bland 

annat lekterapi, sjukhusskola och sjukhusclowner kan sjukhusbibliotekens barnverksamhet bidra till att 

skänka motivation, glädje och hopp. Inom psykiatrin erbjuder kultur och litteratur, i form av bland annat 

grupper för kreativt skrivande och gemensam läsning samt filmvisningar, ett socialt sammanhang 

bortom patientrollen. Sjukhusbiblioteken stödjer även vårdens medarbetare i arbetet med bemötande 

och kommunikation genom att erbjuda arbetsmaterial där kärnan är utvald litteratur och film som 

katalysator för reflektion och gruppsamtal18. 

Kulturförvaltningen vill stärka samverkansytor och utbyte mellan bibliotek och andra aktörer och 

institutioner inom kultursektorn. Under pandemin har biblioteken utforskat nya sätt att nå ut med kultur 

digitalt för att öka tillgängligheten. Detta är något som Kulturförvaltningen vill fortsätta att utveckla 

tillsammans med folkbiblioteken.  

 

SKAPANDE OCH BERÄTTANDE  

Kultur ger fler möjligheter att uttrycka sig och göra det i olika former. Tack vare den tekniska och 

digitala utvecklingen är många människor idag både producenter och konsumenter av kultur. Flera 

folkbibliotek har de senaste åren börjat arbeta med skaparverkstäder, där människor möts för att skapa 

tillsammans och utbyta idéer med varandra. Kulturförvaltningen vill stödja folkbibliotekens utveckling 

som platser för kreativt skapande. 

Bibliotekslagen anger att biblioteken ska främja litteraturens ställning. Det gäller såväl folkbibliotek och 

skolbibliotek som forsknings- och sjukhusbibliotek. Läsfrämjande och litteraturfrämjande har en 

naturlig koppling och de är varandras förutsättning. Kulturförvaltningen vill stärka folkbibliotekens roll 

som mötesplats och scen för berättelsen, författaren och läsaren för att fler människor ska få möjlighet 

till en konstnärlig upplevelse via litteraturen. Därutöver vill Kulturförvaltningen verka för att fler ska få 

inspiration och verktyg till att själva utveckla sitt skrivande och berättande i olika former och format. 

Folkbiblioteken har stor potential vad gäller att utvecklas som kreativa mötesplatser för alla som vill 

uttrycka sig genom skrivande, muntligt berättande, bilder eller annan gestaltning. Genom samarbete 

med andra kulturaktörer, utbildningar för skönlitterärt skrivande, samt mötesplatser och 

centrumbildningar för litteratur, dramatik och serier ökar denna potential.  

 

18 Konceptet är en vidareutveckling av Socialstyrelsens Att mötas i hälso- och sjukvård – ett utbildningsmaterial 

för reflektion om bemötande och jämlika villkor (2015). 
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Främja samverkan mellan folkbibliotek och andra aktörer och institutioner inom kultursektorn. 

Vidareutveckla bibliotek som platser som stimulerar till skapande, skrivande och berättande i olika 

former. 

 

Sjukhusbiblioteken  

Stärka och vidareutveckla sjukhusbibliotekens roll som kulturaktör inom hälso- och sjukvården. 

 

Gemensamt 

Samarbeta kring kultur till och i hälso- och sjukvården. 
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Bibliotek för hållbarhet och hälsa 

 

HÄLSOFRÄMJANDE BIBLIOTEK  

Region Skåne strävar efter att alla ska ha möjlighet till god hälsa och likvärdiga förutsättningar att forma 

sitt liv efter egen förmåga och vilja19. Biblioteken främjar en god folkhälsa genom att vara arenor för 

lärande, kultur, delaktighet och rekreation. Dessutom kan biblioteken genom kunskapsförmedling och 

MIK-arbete stärka människors möjligheter att påverka sin livssituation och hälsa, och därmed bidra till 

bättre livskvalitet för fler. För att kunna fatta självständiga och upplysta beslut i hälsofrågor krävs 

förmåga att hitta, förstå, bedöma och använda hälsoinformation.  

Såväl folkbibliotek som sjukhusbibliotek har möjlighet att öka kunskapen om sambanden mellan kultur 

och hälsa20. I den regionala kulturplanen hänvisas till hur forskning visat att kulturupplevelser kan 

förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta 

sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem21. Genom sitt utbud av och vägledning i litteratur och 

andra medier kan biblioteken stärka den läkande processen och förebyggande egenomsorg. För barn och 

unga på sjukhus kan litteraturen vara ett verktyg i förberedelserna inför en behandling och för att förstå 

sina känslor och minska oro och stress hos både dem själva och föräldrarna. 

Tillgänglighet och närvaro i vårdens vardag är en förutsättning för att besökarna ska kunna få bra service 

och vägledning utifrån bibliotekariernas unika kompetens. Biblioteken är viktiga studie- och arbets-

platser för många forskare, studenter och medarbetare i vidareutbildning och är också tvärprofessionella 

mötesplatser. Inte bara det breda utbudet av medicinsk facklitteratur i tryckt form, utan även beståndet 

av licensierade e-medier kan användas av alla besökare. Biblioteken erbjuder också en fristad i 

vårdmiljön, en öppen och välkomnande plats för alla, där det genom kultur och möten kan bli annat än 

sjukdom och behandlingar som står i fokus för en stund. Den rekreationsmöjlighet som biblioteken 

erbjuder kan bidra till en mer positiv vårdupplevelse för patienten och en utvecklande och attraktiv 

arbetsmiljö för vårdens medarbetare.  

För att vidareutveckla och stärka samarbetet inom kultur och hälsa-området finns en gemensam strategi 

och handlingsplan22. Med kultur avses här kulturella aktiviteter och konstnärliga uttryck som musik, 

teater, dans, bildkonst och litteratur, men även den verksamhet som bedrivs av kulturorganisationer som 

museer, bibliotek och studieförbund. Prioriterade patientgrupper är barn, äldre och personer med psykisk 

ohälsa. Även närstående kan gynnas av denna verksamhet. Sjukhusbiblioteken strävar därför efter att 

fortsätta utvecklas som noder för kultur i hälso- och sjukvården. 

 

BIBLIOTEKEN OCH AGENDA 2030  

FN har med Agenda 2030 tagit fram sjutton globala mål för hållbar utveckling, som adresserar vår tids 

största miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar. Bibliotek har en betydande roll i arbetet med 

 

19 Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030, sidan 13. 

20 Region Skåne vill öka kunskapen om sambandet mellan kultur och hälsa. (Regional kulturplan för Skåne 2021-

2024, sidan 31).  

21 Regional kulturplan för Skåne 2021-2024, sidan 55. 

22 Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015–2020. Under 2021 revideras strategin på 

uppdrag av hälso-sjukvårdsnämnden och kulturnämnden. 
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att bidra till ökad hållbarhet. I dagens samhälle innebär detta också att sträva mot hållbarhet avseende 

fakta, kunskap och information. Genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan biblioteken bidra till 

ett mer krisförebyggande och motståndskraftigt samhälle, med hänsyn till bland annat klimat-

förändringarna.  

Med sin verksamhet kan biblioteken åstadkomma delaktighet kring Agenda 2030 i lokalsamhället. Vissa 

mål och delmål i Agenda 2030 är extra relevanta för bibliotekens verksamhet. Det gäller bland annat de 

mål som handlar om livslångt lärande, att värna fri- och rättigheter och att alla ska kunna läsa och ha 

tillgång till information och kommunikationsteknik. Folkbiblioteken kan öka medvetenheten om målen 

och ge invånarna verktyg att koppla dem till sina egna liv, samt underlätta för att invånarna själva ska 

kunna bidra till målen. För sjukhusbiblioteken är det globala målet om god hälsa och välbefinnande i 

särskilt fokus. Ett innovativt klimatarbete och verkandet för jämlik hälsa i befolkningen kräver ett 

samspel mellan aktörer såväl inom kultursektorn som i andra samhällssektorer23. Genom sina sätt att 

verka främjar biblioteken social hållbarhet. Bibliotek har dessutom fungerat enligt delningsekonomins 

principer sedan långt innan ordet uppfanns24.  

 

ÖKAD BIBLIOTEKSSAMVERKAN OCH RESURSUTNYTTJANDE 

Bibliotekslagen betonar samarbete och samverkan inom biblioteksväsendet för att biblioteken ska 

fungera som en gemensam samhällsresurs för alla invånare25. För användaren spelar det mindre roll 

vilken huvudman ett bibliotek har. Behovet av olika bibliotek och tjänster varierar genom livet och 

trösklarna för användning av relevant biblioteksutbud bör vara låga. Nära samarbete mellan olika typer 

av bibliotek är viktigt för att tillsammans stärkas som social och demokratisk infrastruktur och för att 

tillgodose invånarnas olika behov. Biblioteksövergripande samverkan skapar synergieffekter. 

Samverkan kring bibliotekens samlingar ger ett bättre resursutnyttjande och skapar en mer likvärdig 

tillgång till bibliotekens samlade resurser för invånarna. Genom ökad kunskapsöverföring mellan 

personal från olika bibliotek kan bra idéer tas tillvara och byggas vidare på. Det kräver långsiktigt 

hållbara strukturer för samverkan.   

 

23 Regional kulturplan 2021-2024 för Skåne, sidan 18. 

24 Delningsekonomi innebär bland annat att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. 

25 14 §, 15 § och 16 § i bibliotekslagen (2013:801). 
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Synliggöra bibliotekens gemensamma roll i att uppnå Agenda 2030. 

Med utgångspunkt i användarperspektivet stärka utbytet mellan olika bibliotekstyper. 

Lyfta och vidareutveckla bibliotekens hälsofrämjande roll och sambandet mellan kultur och hälsa. 

 

Sjukhusbiblioteken 

Utveckla biblioteken som sjukhusens öppna och tillgängliga mötesplatser för lärande och rekreation. 

Vårda goda samarbeten och skapa nya former för samverkan inom hälso- och sjukvård i syfte att 

optimera bibliotekens utbud och tjänster. 

Bidra till en bättre vårdupplevelse genom att utveckla arbetet med läkande läsning och kultur. 

 

Gemensamt 

Samarbeta genom och tillsammans med folkbiblioteken för att stärka invånarnas förmåga att hitta, 

bedöma och använda information på ett sätt som främjar att deras hälsa bibehålls eller förbättras. 

Verka för ett ökat gemensamt resursnyttjande mellan regional biblioteksverksamhet, sjukhusbibliotek 

och andra bibliotekstyper med utgångspunkt i Agenda 2030.  
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Genomförande och organisation 

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne är framtagen av Kulturförvaltningen och 

sjukhusbiblioteken på uppdrag av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Under arbetet har 

dialog förts med folkbiblioteken i Skåne, med andra bibliotekstyper inom ramen för det regionala 

biblioteksrådet i Skåne, samt med sakkunniga och förenings- och målgruppsrepresentanter för Sveriges 

nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning.  

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet. Kulturförvaltningens 

utvecklingsansvar omfattar därutöver en rad kulturområden såsom kulturarv, folkbildning, film och 

rörlig bild, litteratur, teater, dans, musik, bildkonst, digital kultur och kultur och hälsa. Den 

organisatoriska närheten ger goda förutsättningar för samverkan med andra kulturområden för regional 

biblioteksverksamhet, samt för sjukhusbiblioteken inom Region Skåne. 

Sjukhusbibliotekens öppna verksamhet med patientinformation och patientutbildningar, hälsa och kultur 

riktar sig till alla invånare i Region Skåne. Informationssökningstjänster, utbildning och handledning 

samt licensierat material i e-biblioteket är tillgängligt för alla regionanställda, oavsett vilken förvaltning 

de tillhör, för privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne samt för forskare och studenter under 

verksamhetsförlagd utbildning. Organisatoriskt hör sjukhusbiblioteken till förvaltningarna Skånes 

sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst och Skånes universitetssjukvård. Sjukhusbiblioteket i 

Helsingborg är integrerat med Patientutbildningscentrum, och sjukhusbiblioteket i Malmö/Lund är 

integrerat med Patientforum och HTA Syd. 

 

LAGAR, STYRDOKUMENT OCH STRATEGIER 

Följande styrdokument och lagar har varit viktiga utgångspunkter för biblioteksplanen. Några är 

gemensamma för regional biblioteksverksamhet och för sjukhusbiblioteken, några berör enbart 

respektive verksamhetsområde. 

Gällande lagstiftning 

 Bibliotekslag (2013:801) 

 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

 Patientlag (2014:821) 

 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)  

 Diskrimineringslag (2008:567)  

 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 

Regionala styrdokument 

 Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 

 Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 

 Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015–2020 

 Forskningspolicy Region Skåne 

 Strategi för förbättringsarbete i Region Skåne 2016–2020 

 Region Skånes strategiska handlingsplan för forskning inom hälso- och sjukvården 

 Policy för barnets rättigheter 

Övrigt 

 Agenda 2030 

 Sveriges nationella kulturpolitiska mål 

 The International Federation of Library Associations and Institutions Strategy 2019–2024  
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Uppföljning och revidering 

Biblioteksplanens utvecklingsområden och mål konkretiseras ytterligare i insatser om formuleras i årliga 

verksamhetsplaner, vilka följs upp årligen.  

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne bör utvärderas och revideras under 2025. 
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Biblioteksplanen i korthet 

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne är gemensamt framtagen av Region Skånes 

kulturförvaltning och sjukhusbiblioteken. Kulturförvaltningens uppdrag inom regional 

biblioteksverksamhet är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller 

folkbiblioteken i Skåne. Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre vård för patienten.  

Biblioteksplanen beskriver fyra områden för utveckling och samarbete under 2022–2025:  

 Bibliotek för delaktighet och demokrati 

 Bibliotek för lärande och läsande 

 Bibliotek för kreativitet och kultur 

 Bibliotek för hållbarhet och hälsa 

Övergripande mål anges för respektive verksamhet. 

 

Övergripande mål för regional biblioteksverksamhet: 

Stärka Skåne som en hållbar och innovativ biblioteksregion för alla invånare genom hela livet.  

 

Övergripande mål för sjukhusbibliotekens verksamhet: 

Utveckla stödet till vårdens medarbetare och organisation för en hälso- och sjukvård byggd på bästa 

möjliga kunskap. 

Stärka möjligheterna för patienten att vara delaktig i sin egen vård och i hälso- och sjukvårdens 

utformning. 

Utveckla biblioteken som kulturförmedlare och hälsofrämjande tillgängliga mötesplatser. 
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Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025 på remiss - välkomna med era synpunkter! 

 

Hej, 

 

Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 24 juni 

2021 om att remittera förslag till Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025 och ni erbjuds 

möjlighet att lämna synpunkter senast den 1 oktober 2021. 

 

Vi ser gärna att ni i yttrandets inledning sammanfattar era synpunkter. Yttrandena ska vara inkomna 

senast den 1 oktober 2021 till Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö eller till 

kultur@skane.se. Yttrandena kommer att publiceras på Region Skånes hemsida. 

 

Kontakta oss gärna på kultur@skane.se för eventuella frågor. 

 
Vänliga hälsningar 
Fanny Sundman 
Utvecklare bibliotek 
Region Skånes kulturförvaltning 
 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev om biblioteksutveckling 
 
fanny.sundman@skane.se 
tfn: 040 675 36 76 
sms: 0723 91 83 91 
 

Region Skåne 
Postadress: Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö 
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö 
www.skane.se/kultur 
 
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och 
utanför Sverige. 
 
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här 
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Kulturnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum  

1 (2)

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2021-06-28

§ 32 Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000204

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden antar föreliggande förslag till remissversion av Regional

biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne.
2. Biblioteksplanen skickas på remiss till de skånska kommunernas

kulturnämnder eller motsvarande, till de som deltagit i de olika samråden
samt till övriga berörda externa och Region Skåne interna aktörer.
Yttranden ska vara Region Skåne tillhanda senast 2021-10-01.

Protokollsanteckningar
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) gör bifogad anteckning till
protokollet.

Sammanfattning
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt
antagen biblioteksplan. För Region Skånes del innebär det att planen ska
omfatta den biblioteksverksamhet som Region Skåne är huvudman för; regional
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Remissversionen av planen har
tagits fram på uppdrag av och i samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Therese
Borg (SD) och Per Gustafsson (SD), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-24
2. Remissversion av Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne
3. Beslut framtagande av regional biblioteksplan (KN: 2020-POL000213)

________________________________________________________________

Vid protokollet
Josefine Ralsgård
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Datum  2 (2)

Region Skåne

 2021-06-28 

Rätt utdraget intygas

Gunnel Erlander

________________________________________________________________

Sänt till:
RUN
Folkhälsoberedningen
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd
Primärvårdsnämnd
Sjukhusstyrelse Helsingborg
Sjukhusstyrelse Hässleholm
Sjukhusstyrelse Kristianstad
Sjukhusstyrelse Landskrona
Sjukhusstyrelse Sus
Sjukhusstyrelse Trelleborg
Sjukhusstyrelse Ystad
Sjukhusstyrelse Ängelholm

Kulturnämnderna i Skånes kommuner

Deltagare i de fyra samråd som hållits om biblioteksplanen

Gitte Wille
Maria Tsakiris
Lena Arborelius
Fanny Sundman
Gunnel Erlander
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Protokollsanteckning

Kulturnämnden 2021-06-24.

Ärende 6, Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-2025 för
Region Skåne

Vi bifaller att remissversionen av Regional biblioteksplan antas och skickas på remiss. Vi har dock
några synpunkter att framföra genom denna protokollsanteckning, och önskar att våra synpunkter
hörsammas och arbetas in i biblioteksplanen inför att den senare ska fastställas.

Gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och kultur” vill vi framföra att vi givetvis
inte har invändningar mot att biblioteken är platser för kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter. Dock menar vi att det är viktigt att de kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter som man väljer att förlägga till biblioteken är av sådan karaktär att de inte
har negativ inverkan på den studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för
biblioteken. Vi anser att det är viktigt att inte tumma på bibliotekens betydelse som fysiska rum av
tysta och lugna oaser, där man ska kunna söka information och fokusera på inlärning och i tysthet
kunna njuta av en bra bok.

Vi vill vidare framföra att det hade varit önskvärt att i biblioteksplanen trycka på vikten av att lyfta
fram vårt litterära kulturarv, i syfte att skapa en känsla av delaktighet. Att känna till och ha läst några
av våra mest kända författares verk (t ex Villhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg –
listan kan göras lång) bidrar till att bygga broar mellan generationer och mellan människor med
olika bakgrund. Det borde därför i biblioteksplanen, kopplat till delaktighet, finnas en uppmaning
till folkbiblioteken att i högre utsträckning tillgängliggöra och lyfta fram svensk, klassisk litteratur.

Avslutningsvis vill vi också påtala att det finns delar i bibliotekslagen som vi som parti motsätter
oss och på riksnivå försöker förändra. Dessa delar i bibliotekslagen återfinns i biblioteksplanen som
en följd av att vi i regionen förstås måste förhålla oss till gällande lag, och vi förstår att vi inte kan
påverka detta genom yrkanden angående biblioteksplanen utan helt enkelt får acceptera rådande
lagstiftning. Vi vill dock ändå påtala det, att det finns delar i biblioteksplanen som vi trots vårt bifall
inte står bakom. Två citat nedan, från en motion till riksdagen, får belysa vad vi har invändningar
emot:

”Bibliotekslagen specificerar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
några prioriterade grupper. Dessa grupper är personer med funktionsnedsättning,
personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna och personer med annat
modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken. Hur resurser ska
fördelas är alltid en prioriteringsfråga, så även inom biblioteksväsendet.
Sverigedemokraterna stödjer till fullo att särskild uppmärksamhet riktas mot de
nationella minoritetsspråken och till personer med funktionsnedsättning. Däremot
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anser vi inte att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de
nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet.
Vi konstaterar att denna grupp är mycket omfattande och att det kan bli oerhört
kostsamt och ansträngande för biblioteken att på ett trovärdigt sätt uppnå denna
målsättning, särskilt efter de senaste årens omfattande immigration. Inte minst kan det
bli en övermäktig uppgift för framförallt de små biblioteken och filialerna runtom i
landet. Litteratur på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken bör
därför enbart vara aktuellt att prioritera i utbildningssyften och i de fall en svensk
upplaga av boken inte finns tillgänglig. Detta krav om att prioritera böcker på alla
världens språk bör därför strykas från bibliotekslagen. Samtidigt är det viktigt att
understryka att denna förändring alltså innebär vad som ska prioriteras och ha
särskild status och inte vad som ska få behållas eller köpas in i mån av resurser.
Samlingar av utländsk litteratur har givetvis ett stort värde och kommer alltid att ha
det, vilket gör det självklart att vårda de samlingar som finns och i mån av utrymme
fortsatt köpa in internationell litteratur där man så anser befogat, vilket är en fråga för
biblioteket och huvudmannen i fråga.”

”…i linje med våra principiella utgångspunkter gällande tillgång till välfärdens tjänster
ska personer som inte har rätt att vistas i landet inte heller ha rätt att nyttja bibliotekens
tjänster, i synnerhet och i vardagen handlar det om tjänster som lån och abonnemang
som kräver personuppgifter och medför kostnader för biblioteken som institutioner.”
(https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-i-tradition-och-
fornyelse_H8022117)

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Therese Borg

Per Gustafsson
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2021-09-0228 
Ulrica Adelbris Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362922  
ulrica.adelbris@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Uppdatering av Medborgarhusets lokal- och 
konferenstaxa(369496)(1) 

Ärendebeskrivning 
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. Tyvärr ser kultur- och fritidsförvaltningen 
tendenser att det kommer fortsätta. För att skapa en budget i balans har kultur- och 
fritidsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad taxa för 
Medborgarhuset.  
 
En aspekt att ta hänsyn till är att förvaltningslagen lyfter vikten av att kommunala 
verksamheter ska ha marknadsmässiga priser för att inte riskera att konkurrera ut 
privata aktörer (Konkurrenslagen 2008:579, 3 kap 27§). 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna 
för andra likvärdiga anläggningar i mellanskåne med omnejd. Där framgår det att 
Medborgarhusets taxa ligger under andra jämförbara konferensanläggningars priser.  
 
Medborgarhuset är känt för att leverera högklassig service, god mat och erbjuda 
fantastiska miljöer. För att kunna fortsätta leverera det och samtidigt utvecklas och 
hålla marknadsmässiga priser föreslås kultur- och fritidsnämnden anta en justerad 
lokal- och konferenstaxa för Medborgarhuset.  

Beslutsunderlag 
Förslag på ny lokal- och konferenstaxa för Medborgarhuset 

Beredning 
Medborgarhusets ekonomi har under de senaste åren visat på underskott och detta 
förväntas fortsätta då inventarier behöver uppdateras och kräver dyra 
speciallösningar. Den digitala utvecklingen behöver också prioriteras för att 
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Medborgarhuset ska vara en fortsatt attraktiv kultur- och mötesscen, och nå ut brett 
med kommunens arkitektoniska mästerverk.  
 
I dialog med kommunens jurist framgår det att behovet av ökade intäkter ligger i 
linje med kravet på kommunal verksamhet, att erbjuda produkter och tjänster till 
marknadsmässiga priser för att förhindra snedvriden konkurrens. 

 
Medborgarhuset i Eslöv är en kultur- och mötesscen för många olika målgrupper, 
exempelvis regioner och kommuner, privata företag, idéburen sektor, föreningsliv 
och kommunens egen verksamhet. För att alla ska ha möjlighet att ta del av 
Medborgarhuset innebär förslaget att fortsatt ha anpassade taxenivåer beroende på 
målgrupp/kundgrupp. 
 
För att skapa bra förutsättningar att iordningställa salar och kunna prioritera hel- och 
halvdagsbokningar föreslås tre olika bokningstider; halvdag (<5 h), heldag (5-10 h) 
och fulldag (>10 h).  
 
Externa organisationer/företag 
Som kommunal verksamhet är det enligt förvaltningslagen viktigt att 
Medborgarhuset håller samma taxenivåer som privata mötes- och 
konferensanläggningar när de riktar sig till kundgruppen externa organisationer/ 
företag. Det är också denna kundgrupp som betalar ordinarie taxa och som utgör en 
stor del verksamhetens intäkter.   
 
Snittpriset per person för en heldagskonferens i mellanskåne ligger på 550 kr och på 
Medborgarhuset är nuvarande pris 250-300 kr beroende på antalet gäster. Detta visar 
att Medborgarhusets verksamhet prismässigt ligger under snittet i jämförelse med 
likvärdiga anläggningar. 
 
Taxan för lokaler föreslås justeras upp med trettio procent. Förslaget innebär också, 
för kundgruppen externa organisationer/företag, att införa ett nytt konferensprispaket 
(lokal och mat i ett paket). Denna typ av paketlösning är vanlig i branschen och gör 
det enkelt både för kunder och verksamheten att jämföra priser med andra mötes- och 
konferensanläggningar. Ett konferensprispaket bidrar också till ökade intäkter. 
 
Vi får ofta höra av våra externa kunder att vi har låga hyror i förhållande till våra 
vackra lokaler och vår professionella service. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att konferenspriset på Medborgarhuset 
för en heldag blir 550 kr person och för en halvdag 480 kr per person inklusive lokal, 
mat och teknik. Enbart lokalpriserna för denna kundgrupp föreslås höjs med trettio 
procent.  
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Kommunala förvaltningar 
De kommunala förvaltningarna föreslås betala trettiofem procent av ordinarie taxa. 
Detta möjliggör att alla kommunala förvaltningar fortsatt kan nyttja Medborgarhuset 
för konferenser och möten. 

 
Lokalt registrerade föreningar/studieförbund/politiska partier 
Lokalt registrerade föreningar, studieförbund och politiska partier föreslås betala 
trettiofem procent av ordinarie taxa. Att subventionera en stor del av avgiften för 
denna kundgrupp är ett sätt för kultur- och fritidsnämnden att vara med och bidra till 
ökad demokrati, bildning och ett rikt föreningsliv i Eslöv. 
 
Bidragsberättigade föreningar 
De bidragsberättigade föreningarna föreslås ligger kvar på liknande taxenivå som 
tidigare, vilket innebär att de betalar femton procent av ordinarie taxa. Dessa 
föreningar får bidrag från kultur- och fritidsnämnden varför det inte finns skäl att 
höja taxan utan enbart göra mindre justeringar. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta en justerad lokal- och konferenstaxa för 
Medborgarhuset att gälla från och med den 1 januari år 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Vid framtagandet av denna skrivelse har Lars Månsson, förvaltningsekonom, varit 
bidragande. 
 
 
 
Marcus Kulle Ulrica Adelbris 
Förvaltningschef Verksamhetschef Medborgarhuset
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Namn på lokal Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fullda

g      > 

10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Hela huset 9700 16500 19800 5600 9500 12000 5600 9500 12000 2300 3800 4800

A-salen 5100 8600 10200 1800 3000 3800 1800 3000 3800 800 1300 1550

B-salen 3300 5500 6500 1200 1900 2400 1200 1900 2400 500 850 1000

C-salen 2000 3300 3900 700 1200 1400 700 1200 1400 300 500 600

D-salen 2000 3300 3900 700 1200 1400 700 1200 1400 300 500 600

Cirkelrum 400 700 800 250 400 500 250 400 500 100 200 250
Pentry 400 700 800 250 400 500 250 400 500 100 200 250

Sammanträdesrum
1100 1800 2300 600 1000 1300 600 1000 1300 200 350 400

Konferenspaket 

(lokal+mat)
480 550

Kommunala förvaltningar                            Lokalt registrerade 

föreningar, politiska partier 

och studieförbund                           

Kundgrupp 2                            Kundgrupp 3

Bidragsberättigade föreningar 

(barn/ungdom/pensionär/ 

funktionsvariation)                                         

Externa arrangörer                                                                                                                                                            

Kundgrupp 4 

30 % prisökning Betalar 35 % av ord pris (A-

D-sal)

Betalar 35 % av ord pris 

(A-D-sal)

Betalar 15 % av ord pris (A-D-

sal)

Kundgrupp 1
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Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid 
Barnets rättigheter skall beaktas vid kommunala beslut. 
Enligt Konventionen om barnets rättigheter är alla under 18 år att betrakta som barn. 
I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa 
beaktats. 
 
Ärende: Uppdatering av taxa Medborgarhuset  Diarienr: 2021-0088 
 
KOMMER BESLUTET ATT BERÖRA BARN OCH UNGDOMAR, NU ELLER I FRAMTIDEN? 
 Ja                                                       
 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

 Ja   

På vilket sätt?  

Genom att skapa en budget i balans hoppas vi i större utsträckning kunna subventionera lokalhyror för 
aktiviteter avsedda för barn och unga, gärna i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.
   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

 Ja  

På vilket sätt?  

Barn och unga har rätt till kulturupplevelser och en meningsfull fritid.   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktasmed tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 
hälsa, funktionsnedsättning/hinder, tro eller social ställning? 

 Ja   

På vilket sätt?  

Alla är välkomna.   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

Nej 

Varför inte?  

Beslutet påverkar inte direkt barn och unga, men en effekt av beslutet kan bli fler aktiviteter på 
Medborgarhuset för barn och unga. När vi kommer dit bör barn och unga bjudas in för att kunna 
påverka och vara medskapare av aktiviteterna. 

Barnkonventionens grundläggande principer 
Artikel 2 - Förbud mot diskriminering. Rättigheterna gäller alla barn. 
Artikel 3 -  Barnets bästa 
Artikel 6 -  Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 - Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör henne eller honom 
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Kommentarer till barnchecklistans frågor. 

 
Påverkar beslutet barn? 
Den första frågan handlar om att tidigt avgöra om beslutet kommer att påverka barn och 
ungdomar. Oavsett svar skall det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. 
Ärenden kan både direkt och indirekt påverka barn. 

 
1. Hur har barns bästa beaktats? 

Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). 
I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, 
tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och ha barnperspektiv. 
 

2. Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 
beslutet? 
 

3. Diskrimineras barnet eller dess föräldrar på grund av kön, etniskt ursprung, 
funktionsnedsättning, tro, social ställning? 

 
4. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att 

de berörs av (artikel 12). Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem 
beaktade? Hur? Eller: Varför inte? 
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 KOF.2021.0085  
 
 
 
2021-09-01 
Ulrica Adelbris Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362922  
ulrica.adelbris@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över förslag på Program för 
näringslivsutveckling 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret fick den 6 december 2019 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utarbeta ett nytt näringslivsprogram som ersätter tidigare 
Näringslivsprogram för Eslövs kommun som kommunstyrelsen antog 2010. Program 
för näringslivsutveckling är nu ute på remiss för att nämnderna ska lämna sina 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för 

näringslivsutveckling. 
- Program för näringslivsutveckling - remissversion 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden ser Plan för näringslivsutveckling som ett strategiskt 
dokument som på ett riktat sätt hjälper oss att attrahera nya företag och bibehålla 
företag i Eslövs kommun. 
 
Under de fem fokusområdena finner vi strukturen ”vi vill, så gör vi och så märks 
det”. Kultur- och fritidsnämnden är positiv till upplägget och uppfattar det som 
tydligt och lätt att förstå. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser en koppling mellan vikten av bra näringsvillkor och 
goda levnadsvillkor för att locka hit företag. Hur kan vi exempelvis få företag att 
vara med och bidra till en ökad social hållbarhet i Eslöv och byarna runt omkring? 
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar ett resonemang i planen för hur vi som 
kommun väger in de tre hållbarhetsaspekterna i utvecklingen av vårt lokala 
näringsliv och hur företagen kan vara delaktiga.  
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder detta till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Ulrica Adelbris 
Förvaltningschef Verksamhetschef 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-22 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 168    KS.2019.0568 

Remittering av Program för näringslivsutveckling  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret (KLK) fick den 6 december 2019 i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att utarbeta ett nytt näringslivsprogram som 
ersätter tidigare Näringslivsprogram för Eslövs kommun som kommunstyrelsen 
antog 2010. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remittering av Program för näringslivsutveckling 
 Remissförslag, Program för näringslivsutveckling 
 

Beredning 
Det nu framtagna remissförslaget till Program för näringslivsutveckling kommer att 
utgöra ett av Eslövs kommuns gemensamma styrdokument. Programmet utgår från 
det kommunala handlingsprogrammet och ska fungera som en vägledning för 
kommunens nämnder och förvaltningar inom de områden som berör det lokala 
näringslivet. Syftet med programmet är att förtydliga och konkretisera riktningen för 
och prioriteringen av det kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar 
för en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs kommun. 
 
Programmet har arbetats fram i den egna organisationen med näringslivschefen som 
projektledare och i bred dialog med ett stort antal olika intressenter inom och utanför 
den kommunala organisationen. Den pågående pandemin har påverkat både den 
tidigare angivna tidplanen och sättet som dialogen har genomförts med de olika 
intressenterna. I stället för planerade fysiska dialogmöten och workshops har 
samtliga möten uteslutande genomförts i digital form. För att fånga ambitionen i det 
kommunala handlingsprogrammets inriktningsmål har fem fokusområden 
identifierats. 
De fem fokusområden som har identifierats och som utvecklas i programmet är: 

 Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen 
 Ett växande och innovativt näringsliv 
 En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i 
 Ett bra företagsklimat 
 En god kompetensförsörjning 

  
Program för näringslivsutveckling följs upp årligen och revideras en gång per 
mandatperiod. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-22 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förslaget till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) med flera yrkande. 

Beslut 
- Förslaget till Program för näringslivsutveckling skickas ut på remiss till följande 
nämnder: 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Servicenämnden 
 Barn och familjenämnden 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Vård- och omsorgsnämnden 

  
- Remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 17 september 2021. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.   

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Barn och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Dokumentet FC8AB8CDC576491F809689716ACAD327.docx är antaget av [antagande organ] den 

[åååå-mm-dd]. Det riktar sig till [målgrupp/er]. Ses över för revidering senast [mån, år]. Kontaktperson: 

[funktion, enhet]. 1(15)

PROGRAM FÖR 
NÄRINGSLIVSUTVECKLING 
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Inledning 
 
Eslövs är en framtidskommun med ett unikt läge mitt i den dynamiska 
Öresundsregionen med närhet till fyra miljoner invånare, 250 000 företag, 
17 universitet och världsledande forskning. I kommunen pågår stora 
stadsutvecklingsprojekt, här byggs och planeras för många nya bostäder, här 
genomförs stora investeringar i utbildning och kommunal service nya skolor 
och här skapas nya attraktiva och hållbara mötesplatser med bland annat ett 
nytt torg i centrala Eslöv. 
 
Här finns idéer, utvecklingsvilja och ett växande näringsliv som både står 
stadigt i kommunens starka profil som industri-, verkstads- och 
livsmedelskommun och som blickar framåt med nya varor och tjänster som 
fångar efterfrågan från alltmer medvetna konsumenter.  
 
Det finns med andra ord mycket som talar för en fortsatt positiv och stark 
utveckling av Eslöv som näringslivskommun. Samtidigt finns det 
utmaningar som måste hanteras i form av exempelvis matchningen på 
arbetsmarknaden, en upplevd utsatthet för brott samt attraktionskraften 
bland regionens storstäder för både företag och arbetskraft.  
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Bakgrund och syfte 
 
Ett starkt och växande näringsliv med fler företag och fler anställda är 
viktigt för Eslövs attraktivitet, utveckling och ekonomiska hållbarhet. Med 
ett bra företagsklimat skapas goda förutsättningar för att kunna starta och 
driva företag i Eslövs kommun, vilket i sin tur bidrar till fler jobb, högre 
välstånd och starkare välfärd. Arbetet med att skapa ett bra företagsklimat är 
en prioriterad fråga för Eslövs kommun. 
 
Att skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv spänner över ett 
stort antal områden, både i och utanför den kommunala organisationen. Det 
handlar bland annat om att erbjuda en effektiv, rättssäker och serviceinriktad 
myndighetsutövning. Det handlar också om att synliggöra och utveckla de 
kvaliteter kommunen erbjuder invånare och företag i form av 
kompetensförsörjning, tillgång till kommunal service, bostäder, 
infrastruktur, fritidsaktiviteter och en rad andra viktiga faktorer som 
tillsammans påverkar villkoren för företagen i kommunen. 
 
Program för näringslivsutveckling är ett av Eslövs kommuns gemensamma 
styrdokument som sträcker sig över förvaltningsgränserna. Programmet 
utgår från det kommunala handlingsprogrammet och utgör en vägledning 
för kommunens nämnder och förvaltningar inom de områden som berör 
eller får konsekvenser för det lokala näringslivet. Syftet med programmet är 
att förtydliga och konkretisera riktningen för och prioriteringen av det 
kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar för en positiv 
utveckling av näringslivet i Eslövs kommun.  
 
Program för näringslivsutveckling följs upp årligen och revideras en gång 
per mandatperiod.  
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Fokusområden 
 
För att fånga ambitionen i det kommunala handlingsprogrammets 
inriktningsmål har fem fokusområden identifierats, vilka ligger till grund för 
programmet. Fokusområdena har identifierats utifrån en process som har 
innefattat både omvärldsanalys och en bred dialog med såväl det lokala 
näringslivet och representanter från näringslivsorganisationer som med 
tjänstepersoner, förtroendevalda och skolever.  
 
De fem fokusområden som utgör program för näringslivsutveckling är: 
 

 Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen  
 Ett växande och innovativt näringsliv  
 En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i 
 Ett bra företagsklimat 
 En god kompetensförsörjning   

 
För ökad tydlighet kommer strukturen ”VI VILL – SÅ GÖR VI – SÅ 
MÄRKS DET” att användas i punktform för att beskriva fokusområdena.  
 
VI VILL, avser den strategiska riktningen och de förflyttningar som 
behöver göras för att nå effektmålen kopplade till det kommunala 
handlingsprogrammet.  
SÅ GÖR VI, beskriver de handlingar som redan görs eller behöver göras för 
att nå målen. Kan sägas vara kopplat till ”vad” som görs/ska göras, medan 
”hur” preciseras i verksamhetsplanerna.  
SÅ MÄRKS DET, återger den förflyttning som har gjorts inom 
fokusområdet och går att följa i de beslutade indikatorerna.  
 
Indikatorerna är hämtade från kommunens ledningssystem. För vissa 
indikatorer har inte utgångsvärde och/eller riktvärde fastställts i 
ledningssystemet och saknas därmed även i näringslivsprogrammet. För 
vissa punkter under SÅ MÄRKS DET finns ingen lämplig indikator i 
ledningssystemet och en relevant indikator har istället tagits fram specifikt 
för näringslivsprogrammet.   
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Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen  
 
Vi vill: 
 Synliggöra kommunens kvalitéer och stärka kopplingen till 

tillväxtmotorerna Lund-Malmö-Köpenhamn.  
 Dra fördel av och utveckla de möjligheter som närheten till regionens 

universitet, forskningsanläggningar, inkubatorer och klusterbildningar 
innebär.   

 Skapa förutsättning för tillgång till snabb digital infrastruktur som gör 
det möjligt att verka och bo i hela Eslövs kommun.  

 Verka för hållbara och robusta person- och godsporter såväl inom 
kommunen som till och från regionen som helhet.  

 
 
Så gör vi: 
 Vi kommunicerar och marknadsför Eslövs strategiska läge och de 

kvaliteter och möjligheter som kommunen erbjuder företag, besökare 
och invånare.  

 Vi samverkar med universitet, klusterbildningar samt andra regionala 
och nationella aktörer för nya företag, investeringar, forsknings- och 
utvecklingsprojekt.  

 Vi utgår från kommunens bredbandspolicy för att underlätta för 
marknadens aktörer och vi samverkar med olika parter för att påskynda 
utbyggnaden i de delar av kommunen som saknar snabbt bredband. 

 Vi samarbetar med och bedriver påverkan mot olika aktörer för att 
stärka och utveckla möjligheterna att resa såväl inom som till och från 
kommunen.  

 
 
Så märks det:  
 Det finns ett ökat intresse för Eslöv som näringslivskommun i 

Öresundsregionen. Indikator: Antal följare och likes av inlägg på 
Facebook ska öka med tio procent per år från aktuellt värde 
föregående år (aktuellt värde 2020: följare 3 322, likes 3 029). 
Riktvärde 2022: Aktuellt värde 2021+10%.  

 Det startar fler nya företag med idéer från regionens forsknings-
anläggningar och klusterbildningar. Indikator: Antal nyregistrerade 
företag (AB, E, HB, KB) i kommunen ska öka med över 5 procent per 
år med utgång från utgångsvärde 2018 (148). Riktvärde 2022: 181. 

 Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd. Indikator: 
Resande med kollektivtrafik (stadsbuss och regionbuss) ska öka med 3 
procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (regionbuss: 127 
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248, stadsbuss: 624 937). Riktvärde 2022: regionbuss 143 219, 
stadsbuss 682 886. 

 Allt färre företag utanför centralorten upplever problem med tillgången 
till bredband. Indikator: Andel av arbetsställen med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbits/s ska år 2022 vara 95%.  
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Ett växande och innovativt näringsliv  
 
Vi vill:  
 Stärka Eslövs profil som industri-, verkstads- och livsmedelskommun. 
 Verka för tillväxt inom den bredd av branscher som finns i kommunen 

och skapa möjlighet för nya kunskapsintensiva branscher att uppstå. 
 Öka nyföretagandet.  
 Stärka ungas intresse för entreprenörskap. 

 
Så gör vi: 
 Vi kopplar samman jordbruks- och livsmedelsföretag med den unika 

koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utveckling som 
finns i regionen. 

 Vi samverkar med branschorganisationer och andra aktörer för att 
utveckla det lokala näringslivet och vi fångar företag med 
tillväxtpotential och matchar dem med rätt aktörer i stödsystemet.  

 Vi erbjuder nyföretagarrådgivning och regelbundna starta eget-kurser 
tillsammans med externa aktörer. 

 Vi inspirerar unga till entreprenörskap genom en långsiktig samverkan 
skola-näringsliv.  

 
Så märks det:  
 Det finns fler och växande företag inom de profilerade näringarna med 

nya produkter och tjänster. Indikator: Antal jordbruks- och 
livsmedelsföretag ska öka med över 2,5 procent per år med utgång från 
utgångsvärde 2018 (615). Riktvärde 2022: 681. 

 De befintliga företagen fortsätter att utvecklas och växa med fler 
anställda, nya branscher växer fram och antalet företagsetableringar 
ökar medan antalet företag som lämnar kommunen minskar. Indikator: 
Antalet företag som avregistreras från kommunen ska minska med 5 
företag per år med utgång från utgångsvärde 2018 (104). Riktvärde 
2022: 84. 

 Nyföretagandet växer med fler livskraftiga idéer. Indikator: Antal 
nyregistrerade företag (AB, E, HB, KB) i kommunen ska öka med 5,2 
procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (148). Riktvärde 
2022: 181. 

 Intresset för entreprenörskap ökar bland unga och fler startar företag i 
skolan eller på sommarloven. Indikator: Antal UF-företagare i 
gymnasieskolan ska öka med 5 procent per år med utgång från 
utgångsvärde läsår 2018/2019 (41). Riktvärde läsår 2021/2022: 49.  
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En attraktiv kommun att verka i 
 
Vi vill: 
 Att Eslöv upplevs som en trygg och säker kommun för både invånare 

och näringsliv. 
 Främja utvecklingen i centrum och utveckla de möjligheter som 

omvandlingen av stadskärnan innebär.  
 Samarbeta med olika aktörer för att fånga evenemang som synliggör 

och stärker kommunens kvaliteter.  
 Att turismnäringen fortsätter att utvecklas med fler reseanledningar 

som bidrar till fler besökare, ökade turismintäkter och fler sysselsatta.   
 

 
Så gör vi:  
 Vi samverkar med näringsliv, skola, idéburen sektor och andra 

samhällsaktörer för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. 
 Tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare använder vi 

Stadskärneföreningen som plattform för att skapa ett levande, 
tillgängligt och tryggt centrum. 

 Vi verkar tillsammans med föreningsliv, regionala och kommersiella 
aktörer för att utveckla, värva och kvalitetssäkra genomförandet av 
evenemang som lockar en publik från ett större geografiskt område. 

 Vi attraherar fler besökare genom att utveckla och kommunicera 
platsens kvaliteter och reseanledningar. 
  

 
Så märks det:  
 Upplevelsen att utsättas för brott som företagare minskar och både 

invånare och företagare upplever en ökad trygghet. Indikator: Eslövs 
samlade trygghetsindex ska sänkas årligen och vid mandatperiodens 
slut ligga på 2. Riktvärde 2022: ≤2. 

 Vi ser en ökad puls i stadskärnan i form av en ökad användning av 
stadsrummet av nya målgrupper, vilket bidrar till ett minskat antal 
lediga lokaler och fler attraktiva etableringar av butiker, restauranger 
och serviceverksamheter. Indikator: Antal människor som rör sig 
mellan samt uppehåller sig på ett antal utvalda platser i kommunen ska 
öka med i snitt 5 procent per år med utgång från utgångsvärde. 
Utgångs- och riktvärde ej framtaget ännu på grund av 
Coronapandemin.  

 Det genomförs årligen ett antal evenemang i kommunen som lockar en 
publik från ett större geografiskt område. Indikator: Den 
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turismekonomiska avkastningen ska årligen vara minst fem gånger 
avsatta medel. Riktvärde 2022: 5x av avsatta medel för 2022.  

 Fler besökare bidrar till fler anställda samt nya och växande företag 
inom turismnäringen. Indikator: Antal anställda inom turismrelaterade 
företag ska öka med 5 procent per år med utgång från utgångsvärde 
2018 (347). Riktvärde 2022: 422. 
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Ett bra företagsklimat:  
 
Vi vill: 
 Att företagaren möts av hög servicenivå och snabb ärendehantering 

som inte ger avkall på rättssäkerhet eller lagstiftningens intentioner. 
 Utveckla nya arbetssätt för att förenkla, förbättra och tillgängliggöra 

kommunala tjänster och service med hjälp av digitala verktyg.  
 Att det finns en företagslots som underlättar för den som vill starta eller 

utveckla en befintlig verksamhet.  
 Skapa mötesplatser och samarbetsytor för företag, tjänstepersoner, 

politiker och näringslivsorganisationer för ökad dialog.  
 

 
Så gör vi: 
 Vi för en tät dialog med näringslivet och prioriterar företagsärenden.  
 Vi utvecklar digitala tjänster som underlättar för företagen i sina 

kontakter med kommunen. 
 Miljö- och samhällsbyggnad samordnar företagslotsen och säkerställer 

att varje berörd förvaltning bidrar med sin del.  
 Vi arrangerar olika former av näringslivsträffar som samlar företagare, 

kommunrepresentanter och andra aktörer för dialog, information och 
inspiration. 

 
 
Så märks det:  

 Företagen är nöjda med företagsklimatet i Eslövs kommun, vilket 
återspeglas i de årliga mätningarna av företagsklimatet, liksom i att 
fler företag väljer att driva och utveckla sin verksamhet i 
kommunen. Indikator: Kommunindex i företagsklimat enligt öppna 
jämförelser Insikt ska öka med 2 enheter per år med utgång från 
utgångsvärde 2018 (76). Riktvärde 2022: 84. 

 Vi har utvecklat digitala lösningar för att underlätta för näringslivet 
och fler använder webben som källa till information och vägledning. 
Indikator: Antal kommunala e-tjänster som erbjuds via e-tjänst ska 
öka med 37 tjänster per år med utgång från utgångsvärde 2018 (52). 
Riktvärde 2022: 200.   

 Vi samverkar internt över förvaltningsgränser för bästa service och 
vi uppfattas av företagen som en tillgänglig, rättssäker, effektiv och 
samstämd organisation. Indikator: Det sammanfattande omdömet av 
företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning ska öka med 
0,2 enheter per år med utgång från utgångsvärde 2018 (3,42). 
Riktvärde 2022: 4,02.  
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 Näringslivsträffarna fortsätter att utvecklas och utgör en naturlig 
mötesplats mellan företag, kommunrepresentanter och andra aktörer. 
Indikator: Sex näringslivsfrukostar ska genomföras per år.    
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En god kompetensförsörjning 
 
Vi vill: 
 Utveckla styrkan i den bredd av utbildningar som ges på olika nivåer 

och samverka med näringslivet och aktörer från arbetsmarknads-
systemet för att skapa utbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens 
behov.  

 Tillvarata den kompetens som redan finns bland befolkningen.  
 Skapa en strukturerad och långsiktig samverkan mellan skola-arbetsliv 

hela vägen från förskoleklass till vuxenutbildning och yrkeshögskola. 
 
 

Så gör vi: 
 Vi informerar om utbildningsaktörernas hela bredd av existerande 

utbildningar och vi samverkar med näringslivet kring nya utbildningar 
inom brist- och framtidsyrken. 

 Vi samverkar med näringslivet för att utveckla och testa nya vägar till 
arbete där bland annat språk tidigare har utgjort ett hinder.  

 Vi arbetar efter en studie- och yrkesvägledningsplan för ett 
systematiskt, långsiktigt och återkommande samarbete skola-arbetsliv. 

 
Så märks det:  
 Processerna från identifierat behov till färdigutbildade och anställda 

medarbetare har förkortats och bidrar till att företagen kan växa och 
utvecklas. Indikator: Upplevd tillgång till kompentens hos näringslivet 
enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning ska öka årligen och vid 
mandatperiodens slut ligga över 3 (godkänt). Utgångsvärde 2018: 2,5. 
Riktvärde 2022: ≥ 3.  

 Etableringstiden för nyanlända har förkortats. Indikator: Andel som 
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 
dagar ska årligen öka väsentligt. Utgångsvärde 2018: 41%. Riktvärde: 
Ej fastställt, ska öka väsentligt.   

 Redan tidigt i skolan får eleverna kontakt med arbetslivet, vilket bidrar 
till ökad medvetenhet om vilka yrken som finns och vägarna till dessa. 
Indikator: Andel elever på kommunens gymnasieskolor som fullföljer 
sin utbildning med godkända betyg ska öka under mandatperioden.  
Utgångsvärde 2018: Slutfört examen inom 3 år totalt 42,5%, slutfört 
examen inom 3 år nationella program 65,7%, slutfört examen inom 4 
år totalt 47,3%, slutfört examen inom 4 år nationella program 68,6% . 
Riktvärde 2022: Ej fastställt, ska öka väsentligt.  
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Bilaga: 
Näringslivet i Eslövs kommun 

Näringslivets struktur och utveckling: 
Näringslivet i Eslöv utgörs framförallt av små och medelstora företag. Av 
kommunens cirka 3 500 privata arbetsställen är 2 500 enmansföretag utan 
anställda. Endast tre arbetsställen har fler än 200 anställda i kommunen; 
Orkla Foods; Smurfit Kappa och Nordic Sugar AB. Sedan år 2010 har 
antalet anställda ökat med närmare 17 procent och de privata arbetsgivarna 
sysselsatte i början av år 2021 cirka 6 700 av totalt 10 500 anställda i Eslövs 
kommun (Källa: SCB Nära).  

Företagen finns representerade inom ett stort antal branscher, samtidigt har 
Eslöv en stark profil som industri-, verkstads- och livsmedelskommun med 
tydliga rötter i de gröna näringarna. I kommunen finns en mångfald av 
innovativa och konkurrenskraftiga företag inom stora delar av 
livsmedelssektorn som bidrar till att göra Eslöv till en av Sveriges verkliga 
mat- och livsmedelskommuner.  

 

Även om antalet anställda minskar inom tillverkningsindustrin är det 
fortfarande den största privata näringsgrenen i kommunen som sysselsätter 
närmare 15 procent av samtliga anställda jämfört med 11 procent i Sverige 
som helhet. Flera av de stora tillverkningsföretagen genomför stora 
investeringar i sina anläggningar, vilket med största sannolikhet kommer 
innebära en ökning av antalet anställda i näringen de närmaste åren. De 
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branscher som har vuxit snabbast de senaste åren fram till pandemin är 
energiförsörjning och miljöverksamhet; hotell- och restaurangverksamhet; 
offentlig förvaltning, företagstjänster samt byggverksamhet.  

Nyföretagande: 
Med undantag för 2010 har det enligt data från Bolagsverket inte startat så 
många nya företag i kommunen under 2000-talet som det gjorde under 2019 
och 2020. Under 2020 startade 171 nya företag i Eslövs kommun jämfört 
med 181 året innan, vilket motsvarar 5,4 företag per 1 000 invånare och 
plats 11 bland Skånes kommuner vad gäller nyföretagande. Bland de företag 
som startade under 2019 och 2020 återfinns flest inom branscherna: 
uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster; jordbruk, 
skogsbruk och fiske; verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik; byggverksamhet samt handel, reparation av motorfordon och 
motorcyklar.  

 

Under de senaste fem åren har 480 arbetsställen med 352 anställda flyttat in 
till Eslövs kommun medan 527 arbetsställen med 338 anställda flyttat ut 
från kommunen. Sedan 2010 uppgår nettoökningen av antalet arbetsställen i 
kommunen till 210 stycken.  

Företagsklimat:  
Även om det sammanfattande omdömet gick tillbaka något i Svenskt 
Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet upplever företagen att 
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det har skett en gradvis förbättring av företagsklimatet i kommunen sedan 
2016. I förhållande till Sveriges 290 kommuner placerar sig Eslöv på plats 
134, vilken är den fjärde bästa placeringen någonsin. Bäst placerar sig Eslöv 
i fråga om information till företag, service och bemötande samt dialog 
mellan företag och kommunens beslutsfattare. Sämst placerar sig 
kommunen vad bland annat gäller upplevelsen av att påverkas negativt av 
brottslighet/otrygghet i kommunen, tillgång till kompetens samt tillgången 
till mobilnät och bredband.  

I Näringslivets Regelnämnds undersökning 2020 om regeltillämpningen på 
kommunal nivå är Eslöv en av de kommunerna med kortast 
handläggningstid vad gäller serveringstillstånd och bygglov. I Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) mätning Insikt (ÖJ 2019) ger företagen 
kommunens service till företagen godkänt med ett index på 66, jämfört med 
rikssnitt på 72.  
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 KOF.2021.0097  
 
 
 
2021-09-09 
Lars Månsson Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362072  
lars.mansson@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kultur.och.Fritid@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Delårsbokslut 2021 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har sammanställt delårsrapport 2021. Bokslutsperioden 
är januari-augusti. Kultur- och fritidsnämndens bokslut för perioden uppvisar ett 
överskott på cirka 0,3 mnkr. Periodutfallet är 67,1 mnkr jämfört med periodbudget 
67,4 mnkr. 
 
Helårsprognosen visar på ett underskott om cirka 0,9 mnkr. Underskottet härleds 
främst till betydligt minskade intäkter på grund av restriktioner under corona-
pandemin. Dock reduceras underskottet i samband med minskade kostnader på grund 
av nämnda restriktioner. Möjliga effektiviseringar samt allmän återhållsamhet bidrar 
till ett mindre prognostiserat utfall än som tidigare redovisats. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 

Beredning 
Delårsrapporten med helårsprognos har framtagits i samråd med verksamheterna på 
kultur- och fritidsförvaltningen och i enlighet med kommunledningskontorets 
anvisningar. 

Förslag till beslut 
- Delårsrapport 2021 godkänns och översänds till kommunledningskontoret för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
Marcus Kulle Lars Månsson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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2021-09-09 
Lars Månsson Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362072  
lars.mansson@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över förslag till vårbudget 2022 med 
flerårsplan 2023-2025 

Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig om budgetberedningens 
preliminära förslag till vårbudget.  
 
Kultur- och fritidsnämnden skall yttra sig om en driftsbudgetram för 2022 på 102,3 
mnkr (2021 101,1 mnkr). Det utökade utrymmet består till sin helhet av 
lönekompensation för helåret 2021 samt preliminärt delar av 2022. 
Budgetberedningens förslag innehåller ingen kompensation för allmänna pris-
höjningar av varor och tjänster. Den innehåller ej heller kompensation för äskande 
gjorda i samband med vårens budgetpresidie. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningens förslag till yttrande om vårbudget 
Underlag förslag till yttrande textdel KoF budget 2022 
Underlag förslag till yttrande sifferdel KoF budget 2022 
Barn checklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid 

Beredning 
Yttrandet har tillkommit utifrån budgetberedningens givna förutsättningar.  
MBL-förhandling har ägt rum 2021-09-06. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar detta yttrande om vårbudget för 2022 med 

flerårsplan 2023-2025 som sitt eget och översänder detta till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Marcus Kulle Lars Månsson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 100    KS.2021.0001 

Förslag till vårbudget 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om, Förslag till Vårbudget -
förutsättningar, förslag till kommunens nämnder inför 2022-2025 . Yttrande lämnas 
vid respektive nämnds ordinarie sammanträde i september. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårbudget 2022 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026 
 Förslag till Vårbudget- förutsättningar, KSAU 23 juni 
 

Beredning 
Förslaget till Vårbudget-förutsättningar baseras på Sveriges Kommuners och 
Regioners (SKR) intäktsprognos från 29 april 2021 och förslag till 
planeringsscenario över befolkningsutvecklingen. 

Slutgiltigt förslag till vårbudget 2022 för remiss till kommunens 
nämnder presenteras under sammanträdet och kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänner att beslut fattas i frågan på sittande sammanträde. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Förslag till Vårbudget-förutsättningar antas och skickas till kommunens nämnder 
för yttrande i september 2021. 

Ej deltagande 
Fredrik Ottesen (SD) och Lars Holmström (V) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
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Kultur- och fritidsnämndens yttrande i samband med 
ordinarie sammanträde i september 2021 
 
Utgångspunkt 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet 

uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän fritids- 

och fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund, idrotts- 

och fritidsanläggningar, samlingslokaler, folk- och skolbibliotek. Nämnden 

beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt 

offentliga byggnader. Under nämnden lyder förvaltningen Kultur och Fritid. 

 

Nämnden ser det som rimligt att grunduppdrag samt mål enligt politiskt 

handlingsprogram är oförändrat. Nämnden spår att satta indikatorer kommer 

att uppnås men vill påtala att det finns behov och utmaningar inom 

nämndens ansvarsområde för att kunna arbeta tillfredställande mot 

inriktningsmål och effektmål i det politiska handlingsprogrammet. Dessa 

presenteras i dokumentet.  

 

Omvärld 

Covid-19 har varit den största påverkande faktorn på kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter. Pandemilag och strikta restriktioner har 

inneburit att många av nämndens verksamheter stannat upp helt, och även 

drabbats av intäktsbortfall. 

 

Befolkningen i Eslövs kommun ökar fortare än vad som var prognostiserat 

vilket också innebär att antalet barn i kommunen ökar. När 

barnkonventionen blivit lag innebär det att nämnden behöver se till att allt 

verksamheterna sker i enlighet med barnkonventionen. 

 

Licenser, tjänster, och produkter, ökar i pris. För nämnden innebär detta att 

köpkraften minskar, och verksamheterna kan producera mindre för samma 

summa pengar. Detta ställer stora krav på nämndens verksamheter för att 

medborgarna inte ska bli lidande. 

 

Våren 2020 avbröts medietransporterna mellan biblioteken i Skåne, då 

Malmö stadsbibliotek drog sig ur. Detta ledde till en kostnadsökning, då 

Region Skåne tog över medietransporterna till en högre kostnad. 

 

Idrottens strategi 2025 – Idrottsrörelsen har antagit en ny riktning för att öka 

deltagandet i föreningsverksamhet genom hela livet. Trenden om tidig 
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”utslagning” måste brytas. En strategi och riktning som påverkar, förändrar, 

och ökar behovet av kommunalt stöd. 

 

Pandemins effekter 

Det digitala arbetet är det område där kultur- och fritidsnämnden haft flest 

lärdomar, ett utvecklat digitalt arbetssätt har visat sig nyttigt för många av 

nämndens verksamheter. Genom nya digitala arbetssätt kan nämnden spara 

både tid och pengar genom minskad tid för resor till och från möten, och 

även minskade kostnader för att åka på kurser eller konferenser. I kontakten 

med medborgare har det också visat sig att fler medborgare har möjlighet att 

delta vid digitala möten vilket ökar nämndens räckvidd och leder till fler 

kontakter. Samtidigt tar nämnden också med sig vikten av det motsatta, 

vikten av att träffa kollegor och medborgare fysiskt och upprätthålla 

kontakter och relationer. 

Möjligheter och utmaningar 

Liksom tidigare år präglas 2022 års budgetfördelning av allmän 

återhållsamhet och med fokus på de prioriterade grupperna barn och unga. 

Av Kultur- och fritidsnämndens nettoram består cirka 80 % av fasta 

kostnader såsom hyror och löner. Resterande 20 % består av driftskostnader. 

Nämnden har inte heller inför 2022 erhållit indexuppräkning för dessa 

driftskostnader vilket innebär att nämnden varje år tappar ackumulerad 

inköpskraft och det blir svårare att uppnå budget i balans framöver. 

Nämndens förslag till fördelning innebär därmed inte någon reell allmän 

ökning, men ej heller någon motsvarande reducering. I de fall reducering är 

gjord beror detta på effektivisering i verksamheten vilket ej medfört 

personalneddragning. 

 

Fritids- och Kulturpolitiska program 

Sen tidigare finns ett beslutat Kulturpolitiskt program som under 2021 

kommer att revideras inför 2022. Ett fritidspolitiskt program är under 

framtagande och beräknas vara klart under första halvan av 2022. Vision, 

mål och årligen beslutade utvecklingsinsatser inom respektive program 

kommer att ligga till grund för prioriteringar, satsningar och behov.   

 

Återstart efter pandemin 

Nämnden anser att kommunen står inför utmaningar såsom ökande 

hälsoklyftor, ojämlikt deltagande i föreningsliv, evenemang, och andra 

kulturaktiviteter. Det blir ett viktigt arbete framöver att få igång aktiviteter 
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och stötta föreningar så att barn och unga kommer tillbaka i aktivitet. Det 

ställer även krav på kommunen som behöver bidra med aktiviteter när 

föreningar måste ställa in. 

 

Nämndens intäktsberoende verksamheter har drabbats hårt under pandemin, 

och nämnden kommer behöva arbeta med att få tillbaka dessa till normala 

nivåer. 

 

Statsbidrag 

Under åren har det funnits möjligheter att söka stadsbidrag kopplade till 

kultur- och fritidsverksamhet. Dessa är fördelaktiga att nyttja då de innebär 

olika möjligheter till utökad verksamhet, samt även till kombinationer av 

anställningar eller samordning av inköp mm. Kultur- och fritidsnämnden 

hoppas att dessa möjligheter ges även under 2022 och framöver. 

 

Lovverksamhet för barn och unga 

I budgetförslaget har 0,5 mnkr fördelats till Kultur- och fritidsnämnden att 

driva Unga för ungar i Gasverkets regi. Verksamheten kommer därmed att 

planera för genomförande av sommarlovsaktiviteter i Eslöv för barn i 

åldrarna 6-15 år. 

  

Ökad närvaro och uppsökande verksamhet 

Kultur- och fritidsnämnden gjorde även i samband med vårens 

presidieöverläggningar ett äskande om 0,5 mnkr att anställa en fritidsledare 

i syfte att förstärka verksamheten i byarna. Nämnden ser ett behov av att 

utbudet av aktiviteter och vuxennärvaron i byar och socioekonomiskt utsatta 

områden utökas och upprätthålls. 

När kommunens fordonsflotta blir fossilfri kommer kostnaden för 

minibussen öka med ca 0,1mnkr/år, och detta förväntas ske under 2022. 

 

Kulturgarantin 

Vid vårens presidieöverläggningar framförde Kultur- och fritidsnämnden 

även behov av att bibehålla och utveckla kvalitén på kulturgarantin trots 

befolknings- respektive prisökningar. Eslövs kommun är föregångare i att 

ge barnen kulturella upplevelser i skolan genom kulturgarantin. Dock räcker 

inte nuvarande resurser till att täcka detta behov och nämnden kommer inte 

med den preliminära ramen kunna genomföra kulturgarantin i dess 

befintliga form. Antalet elever i Eslöv har ökat sedan kulturgarantin 

infördes, medan budgeten och organisationen varit oförändrade. För att 
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säkra kulturgarantin för framtidens elever i Eslövs kommun krävs 

förändringar i form av en ny kultursamordnartjänst. Verksamheten behöver 

bli långsiktigt hållbar och integreras mer i den ordinarie skolundervisningen. 

Konsekvensen av oförändrad budget blir en krympt kulturgaranti, med färre 

elever som omfattas. Kostnaden för att anställa en lärarutbildad 

kultursamordnare på heltid för kontinuerlig samverkan med Barn- och 

utbildningsnämnden bedöms till cirka 0,7 mnkr.  

 

Skolbibliotek 

Förslag till förändring under nästkommande år är att 

skolbiblioteksverksamheten tas över av barn- och utbildningsnämnden. Det 

är ett naturligt steg som kommer att stärka skolbibliotekens pedagogiska roll 

och öka måluppfyllelse. Detta kommer ske genom en intern ramjustering 

motsvarande 1,5mnkr  

 

Stadsfest 

Uppdraget om genomförande av stadsfest 2022 ser nämnden som väldigt 

positivt men kommer vara resurskrävande (personalmässigt) och kommer 

att medföra viss omprioritering inom nämndens ansvarsområde. 

 

Sammanställning behov som ej inrym i  preliminär tilldelad budgetram 

 

 Kostnad mnkr 

2021 2022 2023 2024 2025 

Fritidsledare  0,5 0,5 0,5 0,5 

Minibuss  0,1 0,1 0,1 0,1 

Kultursamordnare  0,7 0,7 0,7 0,7 

Husarängen  0,2 0,2 ? ? 

Totalt  1,5 1,5 1,3 1,3 

 

Investeringar 

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kr för 

anskaffning av värdehöjande konst. 

Kultur- och fritidsnämnden ser ett ökat investeringsbehov under kommande 

år. Under 2022 finns behov inom verksamheterna Medborgarhuset och 

biblioteken. Dels äskas medel för själva anskaffningen, så kallad 

engångsutgift, dels äskande för finansiering av kommande kapitalkostnader. 

Kultur- och fritidsnämnden har i nuläget inget eget utrymme att hantera 

79 ( 599 )



 

 

 

 

 

 5(7) 

 

dessa framtida kapitalkostnader, utan i annat fall får verksamheten 

omprioritera behov vilket innebär eventuella konsekvenser. 

 

Medborgarhuset har behov att anskaffa och investera i en ny scenlift ur 

tillgänglighets-, säkerhets- respektive arbetsmiljöperspektiv. Att anskaffa en 

scenlift bedöms till 0,2 mnkr i engångsutgift. 

 

Konferensborden på Medborgarhuset är slitna och förbrukade och behovet 

är mycket stort av återanskaffning av bord, detta bedöms efter offerttagande 

till cirka 0,6 mnkr. Om nämnden inte kan investera i nya möbler påverkar 

det bilden av Medborgarhuset då nuvarande bord är trasiga. Nya möbler 

innebär också möjlighet att fullt ut ta takterrassen i bruk för gästerna, något 

verksamheten annars får skjuta på framtiden. Möbler till takterrass bedöms 

till ca 0,2 mnkr.  

 

Löberöds bibliotek bör utrustas med ”MerÖppet”. Det MerÖppet kan 

erbjuda och som också är en risk om MerÖppet uteblir är dels tillgänglighet 

till litteraturen och dels tillgång till biblioteksrummet.  

Biblioteket som nav eller samlingsplats behöver lyftas, det finns idag få 

platser i samhället där du kan vara gratis utan krav på motprestation och de 

blir allt färre. I de samhällen där nämnden tidigare infört MerÖppet har det 

visat sig att engagemanget och ansvarskänslan för biblioteket har stärkts. 

Det har blivit tydligt för de boende att detta är deras bibliotek. Att investera 

i ett införande av MerÖppet, utrusning och anpassning av lokaler, innebär 

en engångsutgift om cirka 0,2 mnkr. 

2022-2025 

- Simbassänger och rehabomklädningsrum till badverksamheten 

För att möta en ökad efterfrågan på simning och tillgängliggöra 

verksamheten. 

- Inventarier till nya kulturskolan 

För att möblera den nya kulturskolan när den tas i bruk. 

- Tillgång till lokaler 

Högre tryck på hallar, lokaler, och anläggningar 

- Husarängen 

Återuppbyggnad och utveckling av Husarängen. 

- Gasverket 

Behov av tillgänglighetsanpassade och utökade lokaler 

- Konstgräsplan 

Ny konstgräsplan i kommunen 

80 ( 599 )



 

 

 

 

 

 6(7) 

 

- Idrottslokaler Löberöd 

Fler omklädningsrum och nya lokaler 

 

Sammanställning av investeringar 

 

 Anskaffningskostnad tkr Kapitalkostnad tkr 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

Scenlift* 200    10 20 20 20 

Möbler* 800    40 80 80 80 

MerÖppet* 200    10 20 20 20 

Simbassäng  ? ? ?  ? ? ? 

Rehabomklädningsrum  ? ? ?  ? ? ? 

Inventarier  ? ? ?  ? ? ? 

Lokaler  ? ? ?  ? ? ? 

Husarängen ?     ? ? ? 

Gasverket ? ? ? ? ? ? ? ? 

Konstgräsplan ? ? ? ? ? ? ? ? 

Idrottslokaler Löberöd ? ? ? ? ? ? ? ? 

Totalt 1200    60 120 120 120 

*Med en beräknad avskrivningstid på 10 år 

 

Effektivisering, samordning och tänka nytt 

Medborgarhuset och kulturskolan har börjat arbeta med nya 

verksamhetssystem. Dessa planeras leda till effektiviseringar i form av 

minskad administration, i alla delar av processen, hela vägen från bokning 

eller anmälan, till fakturering. 

 

Kommunen har redan förra året utfört en del förändringar för att höja 

kvaliteten och effektiviteten på vissa områden (upphandling, 

nämndsadministration, kommunikation). En av vinsterna med kommunens 

nya e-handelssatsning kommer vara minskat sällanarbete genom färre 

beställare och ett samlat inköpsställe (beställningsportalen proceedo). För 

att effektivisera ytterligare skulle fler områden som dessa identifieras, 

områden där det förekommer sällanarbete och där kvaliteten blir lidande pga 

för att personal inte har möjlighet att upprätthålla samma kompetens på 

många områden. Ett sådant område kan vara hyresavtal runt i kommunen. 

Administration av hyresavtal och juridiken kring dessa kan vara 
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komplicerad och därför kan det vara värt att se över om man kan samla 

kommunens hyresavtal på en och samma plats. 

 

Genom samarbeten och överenskommelser med föreningar i Eslövs 

kommun kan nämnden få längre räckvidd och effektivare arbete. 

 

Nämnden kommer fortsatt arbeta med att identifiera och söka statsbidrag för 

att på så sätt få in mer resurser till verksamheterna. Dessa statsbidrag kan 

även leda till samordningsvinster för hela nämnden och kan därmed bidra 

med mer än enbart de pengar som kommer in. 
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Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid 

Barnets rättigheter skall beaktas vid kommunala beslut. Enligt Konventionen om barnets rättigheter är 

alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, 

hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. 

Diarienr: KOF.2021.0089 

Ärende: Förslag vårbudget 2022 med flerårsplan 2023-2025  

   

 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

Ja             Nej 

Vid Ja, gå vidare 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

Ja Nej 

På vilket sätt? Varför inte? 

Flertalet verksamheter är rena barnverksamheter: Barnkultur, Gasverket, Bibliotek, Kulturskolan 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja Nej 

På vilket sätt? Varför inte? 

Se ovan! 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 

ursprung, hälsa, funktionsnedsättning/hinder, tro eller social ställning? 

Ja Nej 

På vilket sätt? Varför inte? 

Koppling till målarbete. 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

Ja Nej 

På vilket sätt? Varför inte? 

Indirekt påverkan från barnen som vi möter i verksamheterna. 

g

g

1

X

X

X 
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Barnkonventionens grundläggande principer 

Artikel 2 – Förbud mot diskriminering. Rättigheterna gäller alla barn. 

Artikel 3 – Barnets bästa 

Artikel 6 – Barnets rätt till liv och utveckling 

Artikel 12 – Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör hen 

 

 

Kommentarer till barnchecklistans frågor 

 

Påverkar beslutet barn? 

Den första frågan handlar om att tidigt avgöra om beslutet kommer att påverka barn och 

ungdomar. Oavsett svar skall det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. 

Ärenden kan både direkt och indirekt påverka barn. 

 

 

1. Hur har barns bästa beaktats? 

Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). 

I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska 

välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och ha 

barnperspektiv. 

 

2. Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas 

värdera beslutet? 

 

3. Diskrimineras barnet eller dess föräldrar på grund av kön, etniskt ursprung, 

funktionsnedsättning, tro, social ställning? 

 

4. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn 

anser att de berörs av (artikel 12). Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? 
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Yttrande över detaljplan för del av Eslöv 53:4 

(förskola Skogsgläntan) 
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 KOF.2021.0092  
 
 
 
2021-07-14 
Emil Ahlqvist Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362192  
emil.ahlqvist@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över detaljplan för del av Eslöv 53:4 
(förskola Skogsgläntan) i Eslöv 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och handläggs med 
ett utökat förfarande. Detaljplanen har nu skickats ut på granskning. 

Beslutsunderlag 
- Underrättelse om granskning Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola 

Skogsgläntan) i Eslöv 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2021 Granskning av detaljplan för 

del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
- Samrådsredogörelse, utan personuppgifter 
- Planbeskrivning 
- Plankarta 
- Bilaga 1 – Trafikbullerutredning 
- Bilaga 2 – Trafikbullerutredning 
- Bilaga 3 – Geo- och markmiljöundersökning 
- Bilaga 4 – Geo- och markmiljöundersökning 
- Bilaga 5 – Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning 

Beredning 
Tjänsteperson har gått igenom materialet och har inga synpunkter på detaljplanen. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Marcus Kulle Emil Ahlqvist 
Förvaltningschef Controller 
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Underrättelse om granskning Detaljplan för del 
av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) i Eslöv 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 23 juni 2021 § 94 att skicka ut 
detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) i Eslöv, Eslövs kommun 
på granskning. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny 
förskola samt reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet 
med detaljplanen är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda 
träd, begränsa bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. 
Syftet är slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen 
med angränsande park, natur och villabebyggelse. 
 
Underlag: 
(handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/eslov534skogsglantan, under 
rubriken Status och handlingar) 

 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 
Eslöv, Eslövs kommun 

 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 
Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 

 Sammanträdesprotokoll ksau 
 Samrådsredogörelse, utan personuppgifter 
 Bilaga 1. Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2. Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3. Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4. Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021 
 Bilaga 5. Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning, 2008-08-22 

 
I den gällande översiktsplanen för Eslöv är delar som nu föreslås bli mark med 

skoländamål inom planområdet, utpekat som park. Processen med detaljplanen ska 

därför ske med ett utökat förfarande eftersom kommunledningskontoret bedömer 

att detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen. Det innebär att detaljplanens 

samråd ska kungöras i dagspressen. Efter samrådet ska planen även skickas ut för 

granskning innan detaljplanen slutligen antas. Ett utökat förfarande innebär även 

att en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande ska upprättas. Samrådet 

syftar till ett utbyte av information och synpunkter för att utveckla 

detaljplaneförslaget. 
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Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga 

boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. 

Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna underrättelse. 

 
SAMRÅDSTID  5 juli till 1 september 2021 
 
HANDLINGARNA  Eslövs stadshus, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag- 
FINNS HÄR  fredag kl.08.00-16.30. Eslövs stadsbiblioteks foajé, 

Norregatan 9 i Eslöv, måndag-torsdag kl. 10.00-
19.00, fredag kl. 10.00-18.00 och lördag kl. 10.00-
14.00. 
Eslövs kommuns hemsida, 
www.eslov.se/eslov534skogsglantan 

 
SYNPUNKTER  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen 

till Eslövs kommun senast 1 september 2021. 
Den som ingår i den upprättade samrådskretsen och 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
granskningsförfarandet kan förlora rätten att senare 
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. 
 
Synpunkter lämnar du enklast genom kommunens e-
tjänst för samrådssvar som du hittar på kommunens 
hemsida www.eslov.se/eslov534skogsglantan. Här 
finns även alla handlingar. 
 
Synpunkter kan även lämnas via brev eller e-post 
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommun 
241 80 Eslöv 
e-post: kommunledningskontoret@eslov.se 

 
INFORMATIONSMÖTE Den 24 augusti kl. 17.00 – 19.00 är det 

informationsmöte för allmänheten om detaljplanen 
och om förskolebygget. För mer information, se 
www.eslov.se/eslov534skogsglantan. 
Eslövs kommun följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring coronaviruset och covid-19. 

 

FÖR MER Sofia Svensson, 0413-623 67,  

INFORMATION  sofia.svensson@eslov.se 

Mikael Vallberg, 0413-624 23, 

mikael.vallberg@eslov.se 
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2021-06-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 94    KS.2019.0562 

Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan 
Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019. 
 
Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och handläggs med 
ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Samrådsredogörelse, utan personuppgifter 
 Bilaga 1. Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2. Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3. Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4. Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021 
 Bilaga 5. Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning, 2008-08-22 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till granskningshandlingar för 
detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Efter samrådet har två stora förändringar skett i planförslaget, dels har området som 
planläggs för skola flyttats till den norra delen av planområdet och dels har området 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

som planläggs för transformatorstation tagits bort. På sidan 3 i planbeskrivningen 
finns en förklaring till varför ändringarna har gjorts. 

Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 
det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt det nya planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan sänds ut på granskning 
och sista dag för granskning är den 1 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
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 KS.2019.0562 
 

 
 
 
 
2021-06-08 
Sofia Svensson 
+4641362367 
Sofia.Svensson@eslov.se 

Samrådsredogörelse - Detaljplan för del av 
Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 
Eslövs kommun  
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 september 2020 att skicka 
detaljplan för del av Eslöv 53:4 – Skogsgläntan i Eslöv, Eslövs kommun på 
samråd. Detaljplanen har varit utställd för samråd 25 september – 25 oktober 2020. 
Totalt har 14 yttranden inkommit, varav 10 yttranden är med erinran. Sakägare och 
övriga berörda har fått information om detaljplanen skickad till sig och därmed fått 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.  

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter 
tabellen. Kommunens kommentarer till yttrandena redovisas med kursiv 
indragen text efter respektive yttrande. Inkomna yttranden med ingen 
erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.  
 
1. Statliga Myndigheter och regioner 

1.1 Länsstyrelsen     m.e 
1.2 Lantmäteriet    i.e 
1.3 Trafikverket    m.e 
1.4 Räddningstjänsten Syd    m.e 
1.5  Region Skåne   m.e 

 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 

2.1  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.2  Kultur- och fritidsnämnden  m.e 
2.3 Vård- och omsorgsnämnden   i.e 
2.4 Barn- och familjenämnden   i.e 
2.6 VA SYD    m.e 
2.7 MERAB    i.e 
2.8 Kraftringen    m.e 
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3. Sakägare, övriga 
3.1  Yttrande 1    m.e 
3.2  Yttrande 2    m.e 
 

1. Statliga myndigheter  
 
1.1 Länsstyrelsen    
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för 
ny förskola för 8 avdelningar (ca 140 barn) i två våningar samt reglera 
allmän platsmark på fastigheten del av Eslöv 53:4 samt område för 
transformatorstation. 
 
Planområdet är sedan tidigare planlagt som natur och ingår i två gällande 
detaljplaner vars genomförandetid gått ut. 

 Stadsplan S142, antagen 1967. Planen reglerar allmänt ändamål, 
bostäder, park och transformatorstation. 

 Detaljplan för Kv. Herkulus m fl E242, antagen 1995. Planen 
reglerar bostäder och natur. 

 
För området gäller Översiktsplan Eslöv 2035. Enligt översiktsplanen är 
området utpekat som grönområde. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen. Kommunen tar därför 
fram planförslaget med utökat förfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i 6 kap. MB. 
 
Planförslaget har tidigare varit på samråd och ingått i ”Planprogram för 
Sallerup; del av Eslöv 53:4, Vapendragaren 1-3, Drottningen 1-5, Abboten 
1, Nunnan 1 m fl” under 2019. I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen 
angående riksintresse kulturmiljö M182 Eslöv och M63 Ellinge - Västra 
Sallerup, Risk för översvämning och skyfall och Hälsa och säkerhet - buller 
som kan kopplas till aktuellt planförslag. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Risk för översvämning 
Av planbeskrivningen framgår att framtagen skyfallsmodell för Eslövs tätort 
med 100-års regn visar att planområdet inte är utsatt för skyfall i större 
utsträckning. Däremot gränsar området till ett instängt skyfalls-område 
väster respektive söderut om planområdet. Det föranleder att vatten ska 
fördröjas inom planområdet så långt det är möjligt så att situationen 
nedströms inte förvärras. Planbestämmelse införs på plankartan för att 
reducera andelen hårdgjord yta samt bevara träd inom planområdet. 
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Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering ligger Hällans östra del inom en 
lågpunkt och ett båtnadsområde. Aktuellt planområde är beläget direkt öster 
om detta. Utifrån den översvämningsproblematik som finns vid skyfall för 
angränsande områden, och då planförslaget innebär att andelen hårdgjord 
yta ökar, menar Länsstyrelsen att planhandlingarna tydligare behöver 
beskriva konsekvenserna i detta avseende. Länsstyrelsen ser positivt på att 
kommunen med planbestämmelser reglerar andelen hårdgjord yta inom 
planområdet, men det framgår inte av planhandlingarna om detta är 
tillräckligt för att inte förvärra risken för översvämning. Länsstyrelsen 
menar att nödvändiga skyddsåtgärder behöver säkerställas på plankartan. (1) 
 
Hälsa och säkerhet – buller 
En bullerutredning har tagits fram inför samrådsskedet. Enligt utredningen 
uppfylls inte ekvivalent eller maximal ljudnivå för hela eller delar av 
friytorna. Av planbeskrivningen framgår att fortsatta 
bullerskyddsutredningar därför är nödvändiga under bygglovsprocessen. 
Dessutom bör ytterligare utredning utföras där fasadvärden beräknas för att 
säkerställa att gällande riktvärden för ljudnivå i undervisningslokaler kan 
hållas. Plankartan förses med planbestämmelse om villkor för startbesked: 
”Startbesked får inte ges förrän bullerskyddsåtgärder är åtgärdade”. 
  
Länsstyrelsen menar att bullersituationen behöver vara så pass utredd under 
planprocessen att det framgår vad det är för bullersyddsåtgärder som krävs 
för att startbesked för ny bebyggelse ska kunna villkoras. Det behöver också 
visas att planförslaget möjliggör sådana bullerskyddsåtgärder. (2) 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag 
enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 
Information om biotopskydd 
Det framgår av handlingarna att detaljplanens genomförande kräver dispens 
för fällning av ett antal biotopskyddade träd, samt att ansökan om dispens 
har inlämnats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen menar att detaljplanen i 
första hand bör utformas så att dispens inte krävs. För att kunna ge 
biotopskyddsområden ett fullgott skydd menar Länsstyrelsen att 
biotopskyddsområden i regel bör planläggas inom allmän platsmark – 
NATUR. (3) 
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Information om skyddade arter 
Länsstyrelsen finner att artskyddsfrågan inte är behandlad i planen. En 
sökning i artportalen ger träffar på de fridlysta arter som dvärgpipistrell och 
gråskimlig fladdermus. Det framgår inte av handlingarna om och i vilken 
omfattning dessa kommer att beröras av planen. 
 
Samtliga fladdermöss är skyddade genom fridlysning i 4 § 
artskyddsförordningen. Enligt denna är det bland annat förbjudet att 
avsiktligt döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Utrymmet att 
lämna dispens från förbuden är ytterst begränsat. 
  
Länsstyrelsen råder därför kommunen att komplettera kommande 
planhandlingar med redogörelse för hur de skyddade arternas miljöer och 
fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras av 
detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka åtgärder 
som planeras att vidtas för att undvika skada och om dispensprövning enligt 
artskyddsförordningen eventuellt kommer att krävas eller alternativt om 
anmälan för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska göras. 
 
Länsstyrelsen anser även att det ska framgå av planhandlingarna att 
fladdermössen skyddas genom 4 § artskyddsförordningen samt att 
artskyddet alltid gäller, även inom områden som omfattas av detaljplan. (4) 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande risk för översvämning 
samt buller enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 

Kommentarer: 
1. Inför granskningen har området som planläggs för förskola flyttats 

norrut inom planområdet. I planbeskrivningen framgår det hur det 
reviderade planförslaget har tagit hänsyn till risken för 
översvämning.  

 
2. Den nya placeringen av förskolan uppfyller riktvärdena för buller 

utan att några åtgärder behöver vidtas. 
 
3. Detaljplanens genomförande kräver inte längre dispens från 

biotopskyddet för allén. 
 
4. Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med information 

om artskyddsfrågan och en redogörelse för hur de skyddade 
arternas miljöer och fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de 
kan komma att beröras av detaljplanens genomförande. 
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1.3 Trafikverket      
Vägar 
Planområdet berörs inte direkt statlig väginfrastruktur. 
 
Järnväg 
Planområdet ligger ca 700 meter från Södra stambanan. Södra stambanan är 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden 
som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
Trafikverket vill även påminna om att Eslövs kommun berörs av 
utredningsområde för Ny generation järnväg. Trafikverket rekommenderar 
att berörda aktörer håller sig uppdaterade om planeringsläget för Ny 
generation järnväg. 
 
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på 
Trafikverkets järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska därmed beaktas för 
exploatering enligt de rekommendationer länsstyrelsen i Skåne anger. 
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så 
att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 
 

Kommentarer: 
Kommunen bedömer att planförslaget inte påverkar riksintresset för 
södra stambanan. Vad gäller utredningsområdet för Ny generation 
järnväg bedömer kommunen att aktuellt planområde ligger så pass 
långt från utredningsområdet att det inte finns någon påverkan. 
 
Planområdet ligger mer än 150 meter från Trafikverkets järnväg, vilket 
innebär att planområdet ligger utanför riskhanteringsområdet enligt 
”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen” utgiven av 
Länsstyrelsen i Skåne. 

 
Detaljplanen är utformad för att säkerställa att planområdet uppfyller 
riktvärdena för trafikbuller. 
 

 
1.4 Räddningstjänsten Syd    
 
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande 
synpunkter. 
 
Rikshänsyn 
Inget att erinra. 
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Brandvattenförsörjning 
Det finns begränsat med brandposter i området och avstånden till dessa är 
långa. Den närmaste brandposten är ca 130 m bort, övriga är över 200 m 
bort vilket är för långt. Eftersom förskolor tyvärr ofta utsätts för anlagda 
bränder bör det upprättas en brandpost i nära anslutning till skolan för att en 
räddningsinsats ska kunna påbörjas snabbt. 
 
Insatstid 
Planområdet ligger inom normal insatstid (10 minuter). 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Åtkomlighet för räddningstjänsten ska anordnas så att avståndet mellan 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och entréer inte överstiger 
50 meter. Då det dessvärre förekommer anlagda bränder vid förskolor bör 
Räddningstjänsten Syd ha tillgänglighet runt hela förskolebyggnaden så att 
en effektiv släckinsats kan genomföras. Det rekommenderas att planteringar 
samt utformning av skolgården utförs på ett sätt som tar hänsyn till 
räddningstjänstens tillgänglighet.  
 
Då bränder i takkonstruktioner riskerar att sprida sig snabbt rekommenderas 
att räddningstjänsten har möjlighet att ställa upp höjdfordon på sådant sätt 
att kritiska delar av takkonstruktionen nås. Exempel på kritiska delar är där 
det anordnas brandcellsgränser på vinden samt gavlarna. 
 

Kommentarer: 
Efter samrådet har området som planläggs för skola flyttats norrut och 
förskolan är planerad att uppföras på ungefär samma ställe som 
befintlig förskola. Kommunen har haft en dialog med 
Räddningstjänsten Syd kring brandvattenförsörjningen och under 
förutsättningen att avståndet mellan ny byggnad och befintlig 
brandpost norr om Gyldestigen inte förändras i någon större 
utsträckning jämfört med idag behöver ingen ny brandpost uppföras. 
Informationen kring förutsättningar för att nyttja befintliga brandposter 
framgår i planbeskrivningen.  
 
Räddningstjänstens tillgänglighet är med som en del i projekteringen av 
förskolan. Frågan kring tillgängligheten följer kommunen upp i 
samband med bygglovet.  

 
 
1.5 Region Skåne    
Skånetrafiken är positiva till att kommunen planerar för förskola i nära 
anslutning till gång- och cykelstråk och i kollektivtrafiknära läge. Region 
Skåne vill dock påtala att det är viktigt att bussens framkomlighet på 
Sallerupsvägen tas i beaktande vid utformning av bilparkeringen på 
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planområdets södra del. Kantstensparkeringar och tvärställda parkeringar i 
direkt anslutning till gatan har negativ effekt på bussens framfart. 
 

Kommentarer: 
Kommunen tycker också det är viktigt bussen har god framkomlighet 
även i fortsättningen. Parkering till förskolan kommer inte att anordnas 
i anslutning till Sallerupsvägen där bussen passerar. 

 

2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
Plankartan 
Placering: I samband med planprogram för Sallerup 2.0 lyftes frågan om 
placeringen i skolan i en lågpunkt i landskapet istället för att utveckla 
befintlig tomt. Denna fråga kvarstår att besvara. Likaså bör motiven till att 
bygga ny skola på parkmark och överföra befintlig skola till parkmark 
tydliggöras. I målet att hushålla med resurser och bygga klimatsmarta 
anläggningar med låga CO2-avtryck behöver detta belysas och motiveras. 
(1) 
 
Planområdets gräns i nordost verkar inte vara densamma som gränsen i 
nuvarande detaljplan S 142. Planens områdesgräns bör sammanfalla med 
nuvarande plangräns i denna del. (2) 
 
Delar av planområdet innefattar naturreservatet (Eslövs allmänning) och bör 
ha en bestämmelse lämplig för detta. Att detaljplanelägga delar av 
naturreservatet som Transformatorstation är mycket olämpligt. Tillgången 
till naturreservatet får inte begränsas. (3) 
 
Planbestämmelsen n1 talar om trädet i bestämd form och det är svårt att 
förstå vilket träd som avses då bestämmelsen n1 träffar hela området 
(rödmarkerat). I planbeskrivningen (sid 13 under rubriken ”Träd inom 
planområdet”) talar man om att fälla maximalt tio träd under 
genomförandet. Med nuvarande planbestämmelse kan detta inte ske om 
träden är friska. (4) 
 
En angiven byggrätt för skolbyggnader samt komplementbyggnader (förråd, 
barnvagnsparkering, solskydd, miljöhus etc) skulle underlätta tolkningen av 
hur mycket som får byggas inom planområdet. Hårdgjord yta för till 
exempel gångvägar och uteplatser är inte bygglovspliktig och redovisas inte 
alltid i bygglovshandlingarna. Ett förtydligande av vad som ingår i den 
tillåtna hårdgjorda ytan i bestämmelsen b1 kan behövas. (5) 
 
Det behöver framgå vilken yta som är friyta samt att friytan förslagsvis inte 
får hårdgöras mer än 20 %. (6) 
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Planbestämmelse a1 är troligtvis felaktigt formulerad, förslagsvis kan den 
ändras till Startbesked får inte ges förrän bullerskyddsåtgärder är redovisade 
som säkerställer att tillämpbara riktvärden för bullernivåer vid förskola 
uppfylls. 
 
Det är oklart vad bestämmelsen a1 innebär inom u-område. Förvaltningens 
tolkning är att område betecknat med u1 inte får bebyggas, inte heller med 
bullerdämpande åtgärder. Bestämmelserna bör förtydligas. 
Planbestämmelsen a1 förekommer två gånger inom samma 
egenskapsområde, om det inte är så att den administrativa gränsen också 
utgör en egenskapsgräns. Gränsbeteckningen Egenskapsgräns och 
administrativ gräns finns under Planbestämmelser men verkar inte användas 
på plankartan. (7) 
 
Det är inte tydligt hur en infart till skolan kommer att utformas och hur 
infarten kommer påverka möjligheten att utnyttja den cykelbana som går 
genom det område som är markerat som ”infart till skola”. En begränsning 
av var en infart kan förläggas bör övervägas. (8) 
 
Placering samt byggrätt för parkeringsplatser och cykelparkering saknas. 
Om en bilparkering bör anordnas i områdets södra del, se text under 
rubriken Trafik, sid 11 i planbeskrivningen, bör en bestämmelse om detta 
finnas med på plankartan för att krav på placeringen ska kunna ställas i 
bygglovsskedet. (9) 
 
Planbestämmelser för utformningen av parkområdet bör finnas som till 
exempel säkerställer att byggnader inte kan uppföras inom området och att 
växter planteras som gynnar den biologiska mångfalden och är inhemska. 
(10) 
 
Att bygganden ska utföras radonskyddade kan uppmärksammas genom att 
en planbestämmelse införs om detta. (11) 
 
Planbeskrivningen 
Förutsättningar 
Tidigare ställningstaganden sid. 8 
Detaljplanen följer inte den antagna översiktsplanen (ÖP) där området 
utgörs av naturområde. Enligt översiktsplanen utgörs området av ett 
naturområde med höga befintliga kulturvärden, naturvärden och 
rekreationsvärden. Grönstrukturens värden ska kompletteras och stärkas. 
Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar, särskilt till vattenhantering, 
naturvärden, kulturvärden, stråk och markföroreningar. Förvaltningen anser 
inte att denna detaljplan uppfyller översiktsplanens syfte med detta område. 
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Ny föreslagen placering innebär att befintlig parkmark tas i anspråk Att 
parkmark tas i anspråk innebär att den ÖPs ambition om ett 
sammanhängande parkstråk går förlorad. Detaljplanen föreslår smala 
gångstråk öster och norr om skolans område men detta är inte detsamma 
som ÖPs ambition. (12) 
 
Natur 
Natur, park och rekreation sid. 9 
Kart- och bygglovsavdelningen: 
Här talas det om ”några enskilda värdefulla träd inom planområdet” som 
skyddas av planbestämmelsen n1. Det bör förtydligas vilka träd detta gäller 
eller om alla träd inom rödmarkerat område skyddas. 
 
Gata, Trafik och Park: 
De fina befintliga träden föreslås bevaras med n1 och sägs vara värdefulla 
ur ett lokalt perspektiv. Träden har ett stort värde ur många perspektiv. De 
bidrar till ett förbättrat lokalt klimat, omhändertagande av dagvatten och 
ökar en biologisk mångfald. Vid en exploatering av parkmark försvinner 
även en framtida möjlighet till ökad biologisk mångfald, rekreativa värden, 
framtida odlingsmöjligheter m m. Det vill säga stora delar av befintliga 
ekosystemtjänster försvinner och även framtida möjliga ekosystemtjänster.  
 
Se även sid. 12 under Ekosystemtjänster. Här lyfts att befintliga träd som tas 
bort ska kompenseras med nya. Värdet av befintliga träd bör göras i det 
kommande arbetet, t ex värderas utifrån Alnarpsmodellen. På sid. 13, 
figur 5, redovisar en annan planbild än plankartan och här redovisas att träd 
som ligger på föreslagen PARK kommer att sparas medan att övriga bedöms 
tas bort, det vill säga nästan samtliga träd inom skolan kommer tas bort med 
de som sparas ligger på parkmark. (13) 

 
Miljöavdelningen: 
Det är viktigt att det inte sker grävarbeten eller andra åtgärder i närheten av 
naturreservatet då det kan skada värdefull växtlighet, främst träd, och 
riskerar att sprida eventuella bestånd av invasiva arter, så som parkslide. Det 
får inte planteras växter inom planområdet som kan riskeras spridas till 
naturreservatet. Det är viktigt att se till så att naturreservatet inte isoleras 
utan att det gröna stråk som går väster om reservatet bevaras så mycket som 
möjligt och att förskolans utemiljö blir en del i detta stråk. 
 
Ekologisk kompensation för förlust av grönyta eller genomsläppliga ytor, 
kan även ske genom att öka kvalitén på övriga ytor, både på skolgården och 
den nya parkmarken, för att gynna biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Anläggning av blomrik äng istället för bruksgräsmatta 
samt växtval med fokus på inhemska arter och arter som gynnar biologisk 
mångfald som exempelvis pollinerande insekter. Det ger estetiskt tilltalande 
ytor som både gynnar biologisk mångfald och multipla ekosystemtjänster, 
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inklusive de kulturella (upplevelse av natur, estetisk upplevelse, välmående, 
det pedagogiska värdet etc.). Nedtagna träd sparas i faunadepot eller lämnas 
som död ved i området. Planerade gröna korridorer för att fortsatt 
passagemöjlighet mellan Sallerupsvägen och Djupadalsvägen till Eslövs 
allmänning utformas för att både gynna spridning av biologisk mångfald 
och rekreation och friluftslivet. (14) 
 
Biotopsskyddad mark, sid 9 
Här sägs att en dispens ska lämnas in till länsstyrelsen under planprocessen. 
På sidan 16 under rubriken Biotopskyddsområde sägs att denna dispens ska 
lämnas in av Miljö och Samhällsbyggnad. 
 
På sidan 19 under rubriken ”Tillståndsprövning” sägs att ansökan om 
dispens har lämnats in till länsstyrelsen. Vad som gäller för dispensansökan 
bör förtydligas. (15) 
 
Topografi sid. 9 
Planbeskrivningen lyfter även områdets höjdskillnad på cirka 6 meter. Att 
förlägga en skolbyggnad med dess krav på tillgänglighet för många innebär 
att marken inom planområdet måste anpassas i hög grad och 
markmoduleras/terrasseras. Detta bör studeras vidare. Den föreslagna 
byggnaden i trafikutredningen ger ingen bild av detta. Här föreslås en 
byggnad som delar av skoltomten två delar. Det kan vara ett sätt att genom 
en viss souterrängbyggnad hantera höjdskillnaden, men det är oklart om det 
är förslaget. Det ger däremot två skolgårdar som är avskilda från varandra. 
(16) 

 
Luftföroreningar sid. 10 
Att mängden luftföroreningar i hela kommunen inte ligger över 
miljökvalitetsnormen innebär inte att det inte kan finnas lokala problem. 
Vägtrafik ger ett stort bidrag till luftföroreningarna och planen förflyttar 
förskolan närmre en väg med både mycket och tung trafik. Luftkvalitén 
inom planområdet bör därför utredas. Exempel på åtgärder för att minska 
förekomst av luftföroreningar på förskolan är att möjliggöra hämtning och 
lämning på förskolan till fots, med cykel eller via kollektivtrafik. Samt att 
minska/förbjuda tomgångskörning utanför förskolan. Enligt ”Luftkvalitén i 
barns utemiljö – en kunskapsinventering” gjord av Arbets- och 
miljömedicin Syd 2019. (17) 
 
Planförslag 
Trafik sid. 11 
”I första hand ska Sallerupsvägen fungera som angöring till planområdet 
från söder. En bilparkering bör anordnas i planområdets södra del.” 
Planbestämmelser om detta bör finnas med på plankartan för att krav på 
placeringen ska kunna ställas i bygglovsskedet. 
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Det är av stor vikt att befintliga parkeringsmöjligheter vid 
Nämndemansvägen kvarstår för att underlätta hämtning och lämning av 
barn för de som är bilburna. Detta avlastar också mängden trafik som annars 
skulle angöra vid förskolan från Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. Likaså är 
det av stor vikt att gång- och cykeltrafiken kan angöra till förskolan via 
Nämndemansvägen. (18) 
 
Ekosystemtjänster sid. 12 
Gata, Trafik och Park: 
Här ges förslag på att skolområdet ska utformas med höga målsättningar om 
att kompensera för ekosystemtjänster som tas bort och tillföra nya. Det är en 
god ambition. Men skolmiljöer ska möta många krav och detta kan innebära 
svårigheter att uppnå. Även resonemanget att befintlig skola överförs till ny 
park då befintligt parkmark blir skola får ses som ett teoretiskt stöd för att 
ekosystemtjänsterna förbättras inom området än att bevara befintlig 
parkmark och utveckla den och endast utöka och utveckla befintlig skolgård 
till de nya behoven. (19) 
 
Kart- och bygglovsavdelningen: 
Den befintliga förskolan Skogsgläntan har ett tidsbegränsat bygglov till och 
med den 14 juni 2022 enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
Platsen kommer då alltså att återgå till park oavsett om denna plan antas 
eller inte. 
 
Miljöavdelningen: 
Förvaltningen ser det som positivt att planenheten har gjort en bedömning 
av vilka ekosystemtjänster som går förlorade i och med planläggningen 
samt hur dessa kan ersättas. Det är dock önskvärt att resultatet presenteras 
tydligare, både vilka tjänster som bedömts finnas inom området och hur 
dessa ska ersättas. Planen innebär att mer naturmark tas i anspråk än vad 
som tillkommer. Det innebär att den naturmark som återstår behöver 
utformas så att kvaliteten på naturmarken ökar om det ska gå att 
kompensera för förlorad mark. Hur detta ska genomföras bör framgå i 
planen och tas stor hänsyn till i det avtal som skrivs. (20) 
 
Teknisk försörjning sid. 13 
Installationer i byggnader ska vara av sådan typ att god hushållning av 
vatten och energi främjas. God hushållning av vatten innebär att bästa 
teknik ska användas avseende installation av toalettarmatur, övriga 
sanitetsinstallationer och vattenkranar. God hushållning av energi förutsätter 
att bästa teknik ska användas så att bebyggelsen är energieffektiv. 
 
Planen bör ge förutsättningar för: 
- byggnader i trä och minimera betongvolymen, 
- energisnåla byggnader med förutsättningar att producera egen energi 
(taklutningar, söderläge mm) samt 
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- tillgängliga lekytor utan syntetiska beläggningar såsom gummiasfalt. 
 
Utrymmen för avfallshantering ska vara dimensionerade så att det dagligt 
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära och möjliggöra 
återvinning i största mån. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för 
fullständig sortering och med utrymme för att ytterligare fraktioner kommer 
att sorteras ut i framtiden. Om olika sorters verksamheter och bostäder finns 
i samma byggnad kan separata utrymmen för avfallshanteringen behövas, 
för att undvika blandning av avfallskategorier. (21) 
 
Säkerhet och hälsa sid. 14 
Enligt bilaga 1, trafikbullerutredningen, visas två olika skolgårdar, där 
skolgård 1 är placerade ut mot Sallerupsvägen. Detta anses inte vara 
lämpligt då riktvärdena för buller inte uppnås här. Skolbyggnaderna bör 
istället vara placerade på ett sätt som gör att de agerar bullerdämpande. 
Barnen är på så vis skyddade mot buller på skolgården och får en trevligare 
miljö att vistas i än att ha skolgården riktad mot en högt trafikerad väg. (22) 
 
Sociala aspekter sid. 14 
Boverket rekommenderar 40 m² per barn för förskolegårdar samt att den 
totala ytan inte ska understiga 3 000 m². På en gård som är mindre, oavsett 
antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på 
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009). 
Det framgår inte i planförslaget om och hur man tillgodoser förskolebarnens 
rätt till tillräckligt stor friyta som barnen kan ta sig till själva. (23) 
 
Solljus behövs för att bilda D-vitamin, men barns hud är känslig och 
behöver skyddas mot alltför mycket ultraviolett strålning. Träd, buskar och 
planering av barns utemiljöer är viktiga för barns kreativitet i utemiljöer, 
men är också bra som solskydd. Klätterställningar, gungor, sandlådor och 
andra populära lekinstallationer bör placeras så att de är skuggade av 
växtlighet. Lekmiljöer där barn sitter stilla länge bör placeras i skuggiga 
eller halvskuggiga lägen. Se till att det är nära till grönska på hela gården så 
att barnen på ett naturligt sätt kan välja både sol och skugga. (24) 
 
Lämpligen bör ett gestaltningsprogram gällande förskolan tas fram för att 
komplettera planhandlingen i bygglovsprocessen. Gestaltningsprogrammet 
redovisar översiktligt gestaltning och principer för utformningen av 
förskolan och utemiljön. 
 
Gestaltningsprogrammet visar de arkitektoniska intentionerna och kvalitén 
för byggnader och utemiljön i projektet och syftar till att vara vägledande 
vid handläggning av bygglov. Med gestaltningsprogrammet säkerställer 
kommunen att miljömål som är lokalt förankrade som exempelvis miljömål 
3.2.3. Giftfria förskolor och det nationella miljömålet 4. Giftfri miljö 
inkluderas. (25) 
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Miljömål 3.2.3. Giftfria förskolor 
Eslövs kommun ska arbeta brett och aktivt för att skapa giftfria förskolor för 
att minska kemikalieexponeringen för barn och unga. Kemikaliefrågorna 
ska finnas med i bygg- och renoveringsprocesser av skolor och förskolor, 
vid inköp av leksaker, utrustning och förbrukningsmaterial samt för 
måltidsverksamheten och städningen. 
 
Miljömål 4. Giftfri miljö 
Målet innebär bland annat att exponering för kemiska ämnen inte ska vara 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 
 
För mer information om viktiga aspekter att tänka på när man utformar en 
utemiljö för förskolor och skolor läs gärna Miljösamverkan Skånes broschyr 
Utemiljöer- Information om utemiljö och friytor vid förskolor och skolor. 
(26) 
 
Dagvatten sid. 15 
Gata, Trafik och Park: 
Skolan föreslås placeras i en lågpunkt. Detta innebär att vattnets rörelse bör 
studeras vidare så att inte instängda ytor skapas. De föreslagna 
byggnadskroppen som delar av skolan i två delar kan innebära detta. All 
exploatering innebär en ökad andel av hårdgjorda ytor. Här tas stora 
vegetationsklädda ytor bort liksom cirka 10 större träd. 
Behovet av fördröjande dagvattenytor ökar därmed. 

 
Miljöavdelningen: 
Eftersom den aktuella marken lutar och inte är hårdgjord i dagsläget borde 
möjligheterna att fördröja dagvatten i södra delen av planområdet vara goda. 
Hantering av dagvatten inom fastigheten/planområdet ligger helt i linje med 
kommunens dagvatten och översvämningsplan som bland annat säger att: 
Vid planering av ny bebyggelse (översiktsplanering, detaljplanering och 
projektering) ska det avsättas mark inom det aktuella området för att kunna 
genomföra en hållbar dagvattenhantering. 
 
Planläggning av ny bebyggelse ska inte försämra eller skapa 
översvämningsproblematik för omgivningen. Möjligheterna till fördröjning 
av dagvatten inom planområdet behöver således utredas vidare. Att endast 
konstatera att dagvatten leds till befintligt ledningsnät är en alltför låg 
ambitionsnivå och inte i linje med dagvatten och översvämningsplanen. (27) 
 
Konsekvenser 
Trafik sid. 17 
Att flytta förskolan så att den ligger i anslutning till en tungt trafikerad väg 
samt att förlägga infarten till förskolan över befintlig cykelbana riskerar att 
minska säkerheten för oskyddade trafikanter och med det uppmuntra bilfria 
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transporter. Det framgår inte av planen om det är via infarten från 
Sallerupsvägen lastning och tömning av varutransporter och avfall, något 
som innebär tung trafik, ska ske. Möjligheterna till att säkra cykel- och 
gångvägar till förskolan och naturområdet bör säkerställas i plan så långt det 
är möjligt.  
 
Enligt bilaga 1, bullerutredningen, visas en preliminär utformning av 
objektet. En ny tillfart från Sallerupsvägen visas, vilken anses olämplig med 
tanke på att ytterligare en korsningspunkt skapas längs Sallerupsvägen där 
biltrafik måste korsa gång- och cykeltrafik. Istället bör befintlig tillfart via 
Djupadalsvägen användas för att angöra till förskolans parkering. 
Förslagsvis kan del av Skolgård 1 istället nyttjas som parkeringsyta för barn 
och föräldrar. Här kan också placering av cykelställ ske, i nära 
anslutning till befintlig gång- och cykelväg längs Sallerupsvägen. (28) 
 
Barnkonventionen sid 18 
Barnkonventionen lyfts i planbeskrivningen och även närheten till Eslövs 
allmänning som en del av barnens rekreativa miljö. En översyn just av hur 
närmiljön används bör göras så att lokala värden och miljöer för barnen inte 
tas bort. (29) 
 
Planekonomi sid. 19 
Här önskas ett förtydligande om huruvida planavgift ska tas ut i 
bygglovsskedet. (30) 
 
Sammanfattningsvis så kvarstår mycket av de synpunkter som lyftes i 
planprogram för Sallerup 2.0 att bemöta och förklara. (31) 
 

Kommentarer: 
1. Området som planläggs för skola har flyttats norrut inom 

planområdet. Det befintliga området för förskola kommer således 
att användas även för den nya förskolan, men ytterligare yta 
kommer att tas i anspråk för det nya skolområdet. 
 

2. Användningsgränsen för transformatorstationen i S142 som finns 
med i kommunens primärkarta sammanfaller inte med den tolkade 
plangränsen i detta fall. Eftersom kommunen inte har digitaliserat 
detaljplanerna än är det osäkert vilken av dessa tolkade gränser 
som är mest ”rätt”. Kommunledningskontoret bedömer att det i 
detta fall är bättre att följa den tolkade användningsgränsen för 
transformatorstation. Det kan få till följd att en liten remsa av 
angränsande detaljplan (S76) planläggs som PARK, vilket redan är 
den befintliga användningen i den detaljplanen. 
 
Om planområdesgränsen istället skulle följa den tolkade 
plangränsen för S 142 finns det risk för att användningsgränsen är 
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den rätt tolkade gränsen. Det skulle i så fall innebära att en smal 
remsa av S142 ligger kvar planlagd för transformatorstation, vilket 
inte är önskvärt. 
 

3. Naturreservatet är bildat efter att gällande detaljplan S142 antogs, 
så det är därför en del av ytan för transformatorstation i gällande 
detaljplan ligger inom naturreservatet. Område för 
transformatorstation är inte längre med i planförslaget. Den mark 
som ligger inom naturreservatet är planlagd som allmän plats, 
park, i planförslaget 
 

4. Lydelsen av planbestämmelse n1 har ändrats från ”trädet” till 
”träd” och gäller nu inom det norra området som planläggs för 
kvartersmark, skola. Planbestämmelsen har även kompletterats med 
ändrad lovplikt vad gäller marklov för att kommunen ska kunna ha 
tillsyn i frågan. Eftersom området för den planerade förskolan har 
flyttats norrut är det inte längre aktuellt att fälla träd i den 
omfattning som tidigare stod i planbeskrivningen. 

 
5. Nuvarande planförslag reglerar byggrätt för huvudbyggnad 

respektive för komplementbyggnader och att solskydd samt 
skärmtak får uppföras utöver den angivna byggnadsarean.  
 
För att planbestämmelsen b1 ska kunna uppnå sitt syfte har den 
kompletterats med planbestämmelse om ändrad lovplikt ”Marklov 
krävs även för åtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet”. På så sätt kan kommunen följa upp att högst 50 
% av marken inom det norra skolområdet blir hårdgjord. 
 

6. Kommunledningskontoret anser att det utifrån nuvarande 
planförslag inte är motiverat att reglera vilken yta som är friyta. I 
planbeskrivningen framgår det att detaljplanen ger goda 
förutsättningar för att kunna skapa en friyta som uppfyller 
riktvärdet på 30 m2 per barn.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att det är tillräckligt att 
planförslaget reglerar hur stor yta som får bli hårdgjord för hela 
den norra kvartersmarken. 
 

7. Plankartan har ändrats både utifrån planbestämmelser och 
gränser. 
 

8. I och med den nya placeringen av skolområdet är det inte längre 
aktuellt att anordna en infart till skolområdet från Sallerupsvägen. 
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9. Hur parkering ska/kan anordnas till förskolan har ändrats i och 
med den nya placeringen av skolområdet. Planbeskrivningen har 
kompletterats med ny information kring detta. 

 
10. Eftersom skolområdet har flyttats norrut intill naturreservatet och 

detaljplanen reglerar uppförandet av byggnader inom 
kvartersmarken bedömer kommunledningskontoret att det inte är 
aktuellt att reglera uppförandet av byggnader inom allmän plats. 
Vad gäller plantering inom kvartersmarken vid naturreservatet har 
planbeskrivningen kompletterats med information kring val av 
växter vid nyplanteringar. 

 
11. Plankartan har kompletterats med planbestämmelse om att 

byggnader ska uppföras radonskyddade.  
 

12. Eftersom området för skoländamål har flyttats norrut mot 
naturreservatet så stämmer detaljplanen bättre överens med 
översiktsplanen. Detaljplan ianspråktar dock fortfarande en del av 
marken som är utpekad som grönområde i översiktsplanen, vilket 
krävs för att kommunen ska kunna uppfylla riktvärdet på 30 m2 
friyta per barn. Kommunledningskontoret bedömer att nuvarande 
planförslag ger bättre förutsättningar för att kunna behålla ett 
grönt stråk genom området. 

 
13. Förutsättningarna att kunna spara träd har ändrats i och med den 

nya placeringen. Detaljplanen har uppdaterats både vad avser 
planbestämmelser i plankartan och information kring träd i 
planbeskrivningen. 

 
14. Planbeskrivningen har kompletterats med information kring vad 

som är viktigt att tänka på utifrån naturreservatet och vid 
nyplantering inom området. Detaljplanen reglerar inte ekologisk 
kompensation. Eftersom det är kommunen som ska uppföra en ny 
förskola finns det goda förutsättningarna att få med frågan kring 
ekologisk kompensation i genomförandet av projektet. 

 
15. Det är inte längre aktuellt att söka om dispens från biotopskyddet 

för att kunna genomföra detaljplanen. 
 

16. Området för skoländamål har flyttats, men terrängen är ungefär 
densamma inom det nya området. Fördelen inom det nya området 
är att det finns en relativt flack yta där huvudbyggnaden kan 
placeras för att undvika terrassering och/eller schaktning. Hur 
området kan utformas för att uppfylla krav på tillgänglighet 
kommer att studeras i samband med projekteringen av förskolan. 
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17. Kommunledningskontoret har haft en dialog med miljöavdelningen 
som har gjort bedömningen att luftkvalitén inte behöver utredas i 
och med den nya placeringar. Planbeskrivningen har kompletterats 
med information kring vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 
förekomst av luftföroreningar. 

 
18. Planbeskrivningen har uppdateras med mer information angående 

trafik, angöring samt parkering utifrån det nya planförslaget. 
 

19. Planbeskrivningen har reviderats angående ekosystemtjänster. 
 

20. Planbeskrivningen har reviderats angående ekosystemtjänster 
utifrån att området för skoländamål har flyttats norrut till 
naturreservatet. 

 
21. Planen är utformad så att det finns möjlighet att på fastigheten 

uppfylla de krav som finns avseende avfallshantering. Vad avser 
installationer i byggnader och beläggningar utomhus så kan sådana 
frågor inte regleras i detaljplanen. Kommunledningskontoret 
bedömer att platsen har sådana särskilda förhållanden att ta 
hänsyn till att det är motiverat att ställa krav på trä som 
fasadmaterial, vilket detaljplanen reglerar. 

 
22. Kommunledningskontoret bedömer att åtgärder för buller inte 

behöver vidtas för den nya placeringen av skolområdet. 
 

23. Eslövs kommun har som riktlinje att friytan ska vara minst 30 m2 
per barn vilket är den storleken som detaljplanen har tagit hänsyn 
till. Planbeskrivningen har kompletterats med information kring 
friytan. 

 
24. Befintliga träd inom området där friytan kommer att vara ger 

tillgång till skuggiga platser. Utemiljön kommer att kompletteras 
med växtlighet och övrig anordning som krävs för att fler skuggiga 
platser ska kunna skapas. 

 
25. Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen inte behöver 

kompletteras med ett gestaltningsprogram. 
 

26. Kommunledningskontoret utgår från att serviceförvaltningen har 
med miljömålen i sitt arbete för att kommunen ska uppnå 
miljömålen som nämns ovan. 

 
27. Den nya placeringen av skolområdet innebär att befintlig lågpunkt 

inte längre kommer att exploateras. Detaljplanen har kompletterats 
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med bestämmelse angående skyfallshantering. Text kring dagvatten 
har uppdaterats i planbeskrivningen utifrån det nya planförslaget. 

 
28. Det är inte längre aktuellt att anordna en infart via Sallerupsvägen 

i och med den nya placeringen av förskolan. Planbeskrivningen har 
uppdaterats angående trafiken utifrån de nya förutsättningarna. 

 
29. Kommunledningskontoret anser att en översyn av närmiljön på ett 

sådant sätt ligger utanför planarbetet. Detaljplanen kommer inte 
innebära att miljöer som barn använder tas bort. Det finns samma 
förutsättningar för kommande förskoleverksamhet att nyttja 
närmiljön som befintliga har. 
 
En översyn av närmiljöer till förskolor bör göras på ett mer 
övergripande plan och gemensamt för fler förskolor. 
 

30. Planavgift ska inte tas ut i bygglovet. Planavtal har tecknats mellan 
kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. 
Planbeskrivningen har kompletterats med information kring 
planavgiften. 
 

31. Genom att flytta området som planläggs för skola norrut till där 
befintlig förskola ligger, tydliggöra hur trafiken är tänkt att lösas, 
utveckla resonemang kring ekossystemtjänster samt lyfta 
barnperspektivet ytterligare anser kommunledningskontoret att de 
synpunkter som framkom i planprogrammet som berör detaljplanen 
har bemötts. 

 
 

2.2 Kultur- och fritidsnämnden   
På sidan 12 i detaljplanen för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan), 
Rekreationsmiljöer - avses det att ta parkmark i anspråk och samtidigt 
tillgängliggöra parkmark från den befintliga förskolan. De anger även att 
gröna korridorer ska användas för att en fortsatt passagemöjlighet ska 
finnas. Kultur- och fritidsnämnden anser att de, vid planeringen av 
passagemöjligheternas utformning, ska ha i åtanke säkerhet och trygghet 
och på så vis minska risken för otrygga och trånga passager. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att lokaliseringen av förskolan 
Skogsgläntans placering ska granskas eftersom den kan göra anspråk på 
nuvarande rekreationsområde och att Sallerupsvägen är en tungt trafikerad 
väg. 
 

Kommentarer: 
Området som planläggs för skola har flyttats norrut till där befintlig 
förskola ligger. Eftersom det planeras för en större verksamhet än idag 
behöver dock fortfarande del av nuvarande rekreationsområde tas i 
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anspråk för att det ska vara möjligt att skapa tillräckligt stor friyta för 
barnen. En placering av förskolan i den norra delen av planområdet 
möjliggör för att behålla det gröna stråket upp mot naturreservatet i 
större utsträckning, både visuellt och fysiskt. Detaljplanen säkerställer 
att det är fortsatt möjligt för allmänheten att passera genom området. 
 

 
2.6 VA SYD     
Vi tycker det är positivt att planbestämmelse för att reducera de hårdgjorda 
ytorna används. Detta är ett viktigt bidrag till en hållbarare 
dagvattenhantering.  
 
Planbeskrivningen: 
Dagvatten, Översvämning och skyfall, sidan 15: Vi anser att helhetsbilden 
saknas. I och med att grönområdena runt omkring denna detaljplan ska 
bebyggas enligt Planprogram Sallerup 2.0, så behövs det tas ett helhetsgrepp 
för dagvatten och skyfall.  
 
Dagvatten och skyfall i planen känns ofullständigt utrett. Idag samlar sig 
vatten längst ner i söder innan (norr om) cykelbanan. Från höst till vår är 
denna yta en vattenpöl eller sank mark. I planbeskrivningen finns endast 
angivet översvämningen för befintlig situationen. Planerad bebyggelse och 
höjdsättning finns inte med, vilket gör att den angivna skyfallssituationen är 
missvisande. (1) 

 
Dike längs Djupadalsvägen och cykelbanan i söder bör få vara kvar. Infarter 
kan anläggas över diket om tillräckligt stor vägtrumma anläggs. Diket 
samlar upp ytvatten från fastigheten (och vägen) och hindrar det från att 
rinna till grannfastigheten. (2) 

 
Varje borttaget träd bör kompenseras med ett nytt. Träden är mycket viktiga 
för en hållbar dagvatten- och klimathantering. Trädens rötter, speciellt stora 
etablerade träd, har stor förmåga att suga upp vatten. (3) 
 
Genomförande, Fastighetsbildningsåtgärder och Lantmäteriförrättning, 
sidan 19: I samband med fastighetsbildningen ska kommunen alternativt 
fastighetsägaren ta initiativ till att bilda ledningsrätter för befintliga VA-
ledningar. I samband med uppstarten ska VA SYD kontaktas.  
 
VA SYD:s ledningar ligger idag på allmän platsmark som ska omvandlas 
till privat mark. VA SYD anser det rimligt att ledningsrätten ska bekostas av 
kommunen alternativt fastighetsägaren. VA SYD anser vidare att det i detta 
fall inte kan utgå någon ersättning för upplåtelse av utrymme för rättighet 
för ledningar som redan ligger på fastigheten. VA SYD har inte valt att 
lägga ledningarna på privat mark. (4) 
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Plankartan: 
Bestämmelsen b1 ska gälla över hela skolområdet. Bestämmelsen n1 bör 
gälla över hela planområdet, med tillägget att borttaget träd ska 
kompenseras med återplantering. (5) 

 
Kommentarer: 
1. Området som planläggs för skola har flyttats norrut till där befintlig 

förskola ligger. Befintlig lågpunkt kommer därmed inte att 
bebyggas och kommunen ska istället vidta åtgärder där för att 
kunna hantera skyfallsvatten som uppstår i och med den nya 
exploateringen av förskolan. 
 

2. Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att påverka diket vid 
cykelbanan i söder i och med att området som planläggs för skola 
har flyttats. Infart till hämta/lämna parkering kommer korsa diket 
längs Djupdalasvägen. Planbestämmelse för markreservat har lagts 
till inom berörd kvartersmark för att säkerställa att dikets funktion 
kan finnas kvar. 

 
3. I och med den nya placeringen av förskolan i planförslaget så 

kommer genomförandet kräva att ett mindre träd fälls. Eslövs 
kommun har antagit riktlinjer för trädfällning som gäller inom 
detaljplanerat område. Enligt riktlinjerna ska nedtaget träd 
kompenseras med plantering av två nya träd. 

 
4. Ledningsrätt innebär en starkare rätt för VA SYD att ha ledningar i 

marken jämfört med nuvarande markavtal. Det är VA SYD som får 
fördelar med en starkare rätt, varför kommunen bedömer att VA 
SYD ska stå för kostnaden för upplåtelse av ledningsrätt. 
Kommunen anser däremot också att det är rimligt att ingen 
ersättning utgår för upplåtelsen av utrymmet för rättigheten. 

 
5. Planbestämmelsen b1 gäller i princip för hela det norra 

skolområdet. Planbestämmelsen n1 gäller för träd inom det norra 
skolområdet. Kommunledningskontoret bedömer att det inte är 
nödvändigt att införa planbestämmelse om trädfällning på den 
allmänna platsmarken. Kommunen har antagna riktlinjer för 
trädfällning som ska följas. 

 
 
2.8 Kraftringen    
Kraftringen har fibernät och elnät inom planområdet. Fjärrvärmenätet ligger 
ca 200 meter från området. Om intresse finns att ansluta den nya förskolan 
till fjärrvärmenätet får möjligheten till detta utredas vidare. (1) 
 
Underjordiska elledningar passerar planområdet (se röda och gula linjer på 
bifogad bild). För elledningarna finns ledningsrätt (akt 1285 –1467). I detta 
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beslut stadgas att nödvändigt utrymme på marken får ledningsägaren ta i 
anspråk för nödvändiga åtgärder på ledningarna. Översatt till ett specifikt 
mått är Kraftringens bedömning att detta innebär att ett 6 meter brett 
utrymme med ledningen som mittlinje går åt för ledningsunderhåll mm. Det 
är också detta mått som bör gälla för föreslaget u-område. (2) 
 
Någon ny nätstation behöver förmodligen inte uppföras för att möta det 
ökade elbehovet till följd av skolbyggnaden. Detaljplanens E-område 
behöver dock tas i anspråk vid fortsatt utbyggnad i närområdet. (3) 

 
När gårdsmiljön för förskolan planeras är det av stor vikt att inga 
anläggningar placeras ovanpå stråket eftersom det försvårar åtkomsten av 
ledningen. Det är också av vikt att permanenta vistelsemiljöer inte planeras 
ovanpå ledningen. Detta för att undvika oro kring eventuell påverkan från 
elektromagnetiska fält kopplat till ledningen. (4) 
 
Befintlig fiberledning passerar inom skoltomten längs västra gränsen (se blå 
linje på bifogad bild). Det prickade området bör därför kompletteras med 
bestämmelsen u-område. Fiberledningen ligger med stöd av nyttjanderätt 
enligt avtal med kommunen. När marken övergår till att bli kvartersmark 
upphör nyttjanderätten och istället måste ett servitutsavtal tecknas med 
fastighetsägaren. Detta säkerställer kommunen lämpligen i samband med 
ansökan om avstyckning. Till fiberledningen finns en dold kabelbrunn i 
tomtens sydöstra hörn. Kraftringen måste ha ständig tillgång till denna 
varför den inte ska hamna innanför skoltomtens staket. (5) 
 

Kommentarer: 
1. Kommunen avser att ansluta den nya förskolan till fjärrvärme om 

möjlighet finns. Serviceförvaltningen som är ansvariga för projektet 
kommer att ha en dialog med Kraftringen i frågan. 
 

2. Eftersom området som planläggs för skola har flyttats finns det inte 
längre ett behov av ett u-område för de underjordiska 
elledningarna. 

 
3. Vid en flytt av placeringen av förskolan har området för 

transformatorstation inte kunnat vara kvar vid naturreservatet av 
utrymmesskäl. Kommunen har haft en dialog med Kraftringen kring 
alternativa placeringar och utifrån det har kommunen bedömt att en 
placering av en ny nätstation lämpligen sker utanför aktuellt 
planområde. Kvartersmarken för transformatorstationen har därför 
tagits bort i detaljplanen. 

 
4. Förskolans utemiljö kommer i och med den nya placeringen inte 

längre att vara förlagd ovanpå det aktuella ledningsstråket. 
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5. Planbestämmelse för markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u) har lagts till inom den kvartersmarken som är berörd 
av fiberledningen. Tecknande av servitutsavtal sker i samband med 
fastighetsförrättningen. Den dolda kabelbrunnen ligger på allmän 
platsmark enligt nuvarande planförslag. 

 

3. Sakägare, övriga  
 
3.1 Yttrande 1    
Jag tänkte uttryka min extremt besvikelse kring ert beslut kring skogsglänta 
förskola. Det är mycket synd att ni ska inte behålla förskolan i formatet som 
den är. Det är även synd att ni har inte pratat med föreldrar om detta innan. 
 
Jag ifrågasätter hur vettigt det är att ha en förskola med några våningar och 
140 barn. Har ni övervägat vad som är bästa för barn och föreldrar eller 
handlar detta bara om pengar? Finns inga föreldrar som tycker att det är bra 
att ha en sån stor förskola. Finns INGA tryghet kännsla på såna platser. Ni 
har gjört MÅNGA mycket besvikna. För mig det är också klart att ni bryr 
sig ABSOLUT INTE för dem minsta. 
 

Kommentarer: 
Barn och utbildning har hjälpt till med att besvara yttrandet enligt 
följande: 
 
Ekebackens förskola, som ligger i centrala Eslöv, har samma storlek på 
verksamheten som Skogsgläntan är planerad att ha. Föräldrar som har 
barn på Ekebackens förskola har, vad kommunen vet, inte framfört 
några negativa synpunkter som har med verksamhetens storlek att 
göra. 
 
Det finns inget som tyder på att stora förskolor upplevs som, eller är, 
sämre än små enligt kommunens erfarenheter. Kommunen ser inte 
heller något som tyder på sämre nöjdhet med stora förskolor än med 
små, enligt de årliga enkäter som går ut till alla föräldrar. 
 
Förskoleavdelningens professionella uppfattning är att det är lättare att 
nå och upprätthålla hög kvalité i verksamheten med större förskolor 
och att de dessutom är mindre sårbara för frånvaro och andra 
störningar. 

 
 
3.2 Yttrande 2 
Vi undrat angående bygget av förskolan ”Skogsgläntan”. Vi har synpunkter 
på var förskolan ska ligga är det i norr eller söder på tomten? Vi tycker upp 
mot gamla skolan. 
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Om infart ska vara från Djupadalsvägen kommer det då finnas P-platser för 
föräldrarna som lämnar barnen? Det är ju en stor förskola 140 platser alltså 
blir det många bilar morgon och kväll. Det kan bli dålig trivsel på 
Djupadalsvägen alt. Skördevägen med mycket trafikbuller och avgaser. Vi 
önskar skolan har infart från Sallerupsvägen. 

 
Kommentarer: 
Detaljplanen har reviderats efter samrådet och området som planläggs för 
skola har flyttats norrut till där den befintliga förskolan ligger. Det 
innebär att den nya förskolan kommer att ligga norrut vid naturreservatet.  
 
Hämta/lämna-parkering samt personalparkering kommer att ske via 
Djupadalsvägen. Varutransporter och sophämtning kommer att ske via 
Nämndemansvägen. 
 

 
 
Sofia Svensson 
Planarkitekt  
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Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Eslöv tätort.  
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, 
exempelvis bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 
plankartans innebörd.  

PLANPROCESSEN  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 
sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 
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INLEDNING 

SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 
är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Förslaget är att bygga en förskola för 8 avdelningar (cirka 140 barn) i två våningar. 
Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har ett tidsbegränsat 
bygglov. Skogsgläntan har 2 avdelningar. Detaljplanens förfarande är utökat 
förfarande.  

ÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER SAMRÅD 
Flytt av området för förskolan 
Efter samrådet har området som planläggs för skoländamål flyttats till den norra 
delen av planområdet vid naturreservatet. Den främsta anledningen är bullerskäl då 
den tidigare placeringen av förskolan skulle kräva ett 2 meter högt bullerskydd för 
att riktvärdena för buller skulle kunna uppfyllas inom förskolans gård. Genom att 
flytta förskolan så blir bullermiljön bättre för barnen och det krävs inga 
bullerskyddsåtgärder. Kommunen bedömer att den ändringen framför allt ger bättre 
förutsättningar för att skapa en kvalitativ utemiljö till förskolan, men den innebär 
även andra fördelar. 

En placering av förskolan i den norra delen av planområdet innebär att betydligt 
fler träd kan bevaras, vilket är positivt med hänsyn till att träden har ett högt värde 
ur flera olika perspektiv. En flytt norrut underlättar även skyfallshanteringen då 
åtgärder kan vidtas i befintlig lågpunkt vid Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 
Påverkan på stadsbilden bedöms också bli lägre. 

De negativa aspekterna med att flytta området är bland annat att förskolan hamnar 
längre ifrån det befintliga gång- och cykelvägnätet och att hämta/lämna parkering 
inte kan anordnas direkt i anslutning till byggnaden. 

Sammantaget bedömer kommunen att fördelarna överväger nackdelarna med en 
placering av förskolan i norra delen av planområdet. 

Kvartsmark för transformatorstation har tagits bort 
Utgångspunkten i detaljplanen har varit att behålla området för 
transformatorstation vid naturreservatet. En ny nätstation behöver dock inte 
upprättas vid exploateringen av den nya förskolan, utan syftet med området för 
nätstation har varit att säkra framtida behov av energiförsörjning vid utbyggnad i 
närområdet. Vid en flytt av placeringen av förskolan har området för 
transformatorstation dock inte kunnat vara kvar vid naturreservatet av 
utrymmesskäl. Kommunen har haft en dialog med Kraftringen kring alternativa 
placeringar och utifrån det har kommunen bedömt att en placering av en ny 
nätstation lämpligen sker utanför aktuellt planområde. Kvartersmarken för 
transformatorstationen har därför tagits bort i detaljplanen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLANDATA 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar del av fastigheten Eslöv 53:4 
som ägs av Eslövs kommun. 

Plansituation 
För planområdet gäller tre detaljplaner; Förslag till ändring av stadsplanen för 
kvarteret 637 Törnet m.fl. i Eslöv S142, antagen 1967, Detaljplan för Kv. Herkulus 
m.fl. E242, antagen 1995 och Förslag till stadsplaneändring beträffande 
gatuhöjder i Sallerupsvägen m.m. S41, antagen 1950.  

Figur 2. Gällande detaljplaner där samtliga delvis ligger inom planområdet för 
föreslagen detaljplan. 

Inom föreslagen detaljplan är S142 planlagt för allmän plats, gata, allmän plats, 
park eller plantering samt område för transformatorstation. E 242 är planlagt för 
allmän plats, natur inom föreslagen detaljplan och området inom S41 är planlagt 
för allmän plats, gata. 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet ligger i södra delen av Eslöv mellan Sallerupsvägen/Djupadalsvägen 
och naturreservatet Eslövs allmänning. Närmast naturreservatet ligger förskolan 
Skogsgläntan med tillhörande friyta för verksamheten. Från förskolans område ner 
mot Sallerupsvägen består marken av en sluttande gräsyta med enstaka 
trädplanteringar. I anslutning till planområdet ligger naturreservatet Eslövs 
allmänning, stadsdelen Sallerup med blandad bostadsbebyggelse och 
servicefunktioner, bostadsområdet Backarna och Hällan som båda har 
villabebyggelse.  

128 ( 599 )



KS.2019.0562  Granskningshandling 2021-06-08 

9 
 

Figur 3. Vy mot planområdets nordöstra del. I bakgrunden av bilden syns 
Skogsgläntans förskola. 

Figur 4. Vy mot planområdets sydvästra del ner mot Sallerupsvägen och 
bostadsområdet Sallerup.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Översiktsplan Eslöv 2035 
Eslövs översiktsplan, antagen maj 2018, anger markanvändning stadsbygd och 
grönområde för planområdet, se figur 5 nedan. Planförslaget överensstämmer till 
stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av det utpekade 
grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett utökat 
förfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Utsnitt från 
gällande översiktsplan 
Eslöv 2035 med 
planområdet markerat 
i rött. 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-03, § 162 att ge sökande 
positivt planbesked och att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
detaljplan. Detaljplanen har varit på samråd under perioden 25 september – 25 
oktober 2020. 

Bygglov 
Nuvarande förskola Skogsgläntan har ett tidsbegränsat bygglov som gäller till och 
med 14 juni 2022. 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 
Eslövs allmänning, som angränsar till planområdet i nordöst, är ett kommunalt 
naturreservat som bildades år 2010 och som är skyddat enligt miljöbalken kapitel 
7. 
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Figur 6. Bilden visar utbredningen av naturreservatet för Eslövs allmänning och 
det angränsade planområdet. 

Naturmiljöprogram 
Kommunfullmäktige antog ett naturmiljöprogram för Eslövs kommun 2020-03-30, 
§ 41. I naturmiljöprogrammet är naturreservatet Eslövs allmänning utpekat som en 
värdekärna för lövskog, klass 3. Värdekärnor är områden med så höga naturvärden 
att de bedöms ha betydelse för den biologiska mångfalden och som innehåller arter 
som är karakteristiska för naturtypen. 

Riksintresse järnväg 
Cirka 700 meter öster om planområdet ligger södra stambanan som är ett utpekat 
riksintresse för kommunikationer. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningen. 

Friyta 
Eslövs kommun har 30 m2 per barn som riktvärde vad gäller behov av friyta i 
förskolemiljöer.  
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Trädfällning 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020 att anta riktlinjer för trädfällning i 
Eslövs kommun. Riktlinjerna gäller kommunal förvaltning och kommunala bolag 
inom detaljplanerat område från den 1 augusti 2020. 

TRAFIK 
Gång- och cykelvägar 
Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs med 
Sallerupsvägen finns separerade gång- och cykelvägar på den norra sidan av vägen 
i direkt anslutning till planområdet. Gång- och cykeltrafik på omgivande gator, 
Djupadalsvägen och Nämndemansvägen, sker i blandtrafik.   

Kollektivtrafik 
I direkt anslutning till planområdet ligger en busshållplats vid Sallerupsvägen på 
den västra sidan om Djupadalsvägen. Stadsbuss 2, som trafikerar Rönneberga-
Bäckdala, avgår från hållplatsen 2-3 gånger i timmen under vardagar.  

Biltrafik  
Sallerupsvägen, som ligger direkt söder om planområdet, är en genomfartsgata och 
del av Eslövs huvudgatunät. Vägen försörjer ett stort antal bostäder och funktioner 
innan den mynnar ut i Västra Sallerups kyrkby, väster om planområdet. Vägen 
trafikeras av cirka 4800 fordon/dag enligt mätning utförd 2020. Nämndemansvägen 
och Djupadalsvägen har en betydligt lägre frekvens av trafik eftersom de är 
bostadsgator.  Nämndemansvägen trafikeras av cirka 120 fordon/dag och 
Djupadalsvägen trafikeras av 325 fordon/dag enligt mätningar 2020. Se bilaga 1, 
Trafikbullerutredning, 2020-04-06, för en fullständig redogörelse. 

Parkering 
Till förskolans verksamhet finns idag bilparkering på Nämndemansvägen, cirka 10 
platser. I anslutning finns också möjlighet att parkera cyklar. Parkering är även 
möjlig längs med Nämndemansvägen. 

Varutransporter och sophämtning 
Varutransporter och sophämtning till förskolan sker i dagsläget via 
Nämndemansvägen. 

NATUR 
Natur, park och rekreation 
Planområdet utgör idag södra delen av ett större grönområde som sträcker sig från 
Sallerupsvägen norrut mot Solvägen intill Tåbelunds vårdcentral. Inom grön- 
området, och i anslutning till aktuellt planområde, ingår även naturreservatet 
Eslövs allmänning. Naturreservatet används flitigt för promenader samt som 
utflyktsmål. 

Eslövs allmänning är ett centralt beläget naturområde som domineras av 
ädellövskog, huvudsakligen ek men med inslag av ask och alm. I det västra 
skogsbrynet, som delvis angränsar till planområdet, dominerar stora, grova och 
ibland knotiga ekar. Flera av träden har håligheter i vilka fåglar, fladdermöss och 
andra djur kan söka skydd. Flera av träden har en diameter på 1 meter eller mer och 
är så kallade jätteträd. Ett skogsbryn är en naturlig övergång mellan skog och 
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öppen mark. Brynet med sin variation av träd och buskar är en värdefull miljö för 
många djur och växter och skapar variation i landskapet. 

Fladdermöss 
I naturreservatet finns flera fladdermusarter. Under juli och augusti månad 2008 
gjorde Naturvårdskonsult Gerell en inventering av fladdermössen inom Eslövs 
allmänning på uppdrag av Eslövs kommun. Enligt rapporten, se bilaga 3, noterades 
4 fladdermusarter, nordisk fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och 
gråskimlig fladdermus. Resultatet av inventeringen visade att skogens västra bryn 
var ett av flera viktiga näringssöksområden. Samtliga fladdermusarter är skyddade 
genom fridlysning i 4 § artskyddsförordningen.  

Träd 
Inom planområdet finns det cirka 20 träd av främst lönn, björk, ek samt pil och de 
flesta är fullvuxna träd. En del av träden utgör en allé längs med Sallerupsvägen. 
Träd spelar en viktig roll i att hantera det lokala klimatet och bidrar med flera 
ekosystemtjänster genom att fördröja och minska dagvatten, ge skugga, dämpa 
vinden och rena luften. Träden har även stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. 

Figur 7. Vy över planområdet från korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 
Markerade träd ligger inom detaljplanens område. 

Biotopskyddad mark 
Längs Sallerupsvägen, från planområdet och österut, kantas gatan av trädallé på 
båda sidor i varierande omfattning. Planområdet omfattar en del av denna allé, som 
berörs av biotopskydd. Inom planområdet utgörs allén av 5 träd, 3 fullvuxna pilar 
och 2 nyplanterade ekar. Eslövs kommun avser att successivt byta ut hela allén från 
pil till ek eftersom pilträden är problematiska idag.  
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Topografi 
Planområdet sluttar ner mot sydväst. Högsta punkten är cirka 65 meter över 
nollplanet vid naturreservatet och den lägsta punkten är cirka 58 meter över 
nollplanet i planområdets sydvästra kant mot Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 
Planområdet sluttar således cirka 6 meter från nordost till sydväst på en sträcka av 
cirka 160 meter. 

Jordart och markens genomsläpplighet 
Cirka 2700 m2 av den södra delen av planområdet har jordarten glacial grovsilt-
finsand som har hög genomsläpplighet. Resterande del av planområdet består av 
jordarten moränfinlera som har låg genomsläpplighet. 

SÄKERHET OCH HÄLSA 
Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits fram. 
Grundförutsättningarna bedöms initialt som goda.  

Markföroreningar 
Kommunen har beställt en ny geo- och markmiljöundersökning eftersom 
planförslaget innehåller ny mark som planläggs för skola. PQ Geoteknik & Miljö 
AB har gjort en delleverans av undersökningen inför granskningsskedet, se bilaga 
4, Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021. Enligt det som har framkommit 
hittills är marken lämplig för skoländamål.  

Markradon 
Enligt tidigare genomförd markundersökning, se bilaga 3, Geo- och 
markmiljöundersökning, 2020-07-03, har markradonhalten inom fastigheten 
sammantaget bedömts ligga inom normalriskintervallet. 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 
miljöavdelningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Eslövs 
kommun. Med hänsyn till förskolans placering bedömer kommunen att 
luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom förskolans planerade 
område. 

Översvämning och skyfall 
Enligt skyfallskarteringen för Eslövs tätort från 2016 finns det en lågpunkt i 
planområdets sydvästra hörn där det samlas dagvatten vid skyfall. 
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Figur 8. Bild på var lågpunkten ligger inom planområdet. Den blå heldragna 
linjen visar vattenvägen och skrafferat område innebär att det är instängt. 

Enligt skyfallskarteringen finns det en vattenväg som går i Sallerupsvägen och in 
på planområdet i det sydvästra hörnet, där vatten samlas i lågpunkten. Vattenvägen 
fortsätter sedan i nordvästlig riktning in på Djupadalsvägen och bostadsområdet 
Hällan som till stor del är ett instängt område och hårt drabbat av skyfall. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dag-, spill-, och dricksvatten 
Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för dag-, spill- och 
dricksvatten. I den södra delen av planområdet finns det ledningar för dagvatten, 
spillvatten och dricksvatten som sträcker sig över hela planområdet, från 
bostadsområdet i öst fram till Djupadalsvägen i väst. Vid Nämndemansvägen finns 
det ledningar för dagvatten och spillvatten som delvis ligger inom planområdet. 
Dessa ledningar sträcker sig fortsättningsvis inom planområdet längs med den östra 
gränsen och ansluter till dag- och spillvattenledningarna i östvästlig riktning längre 
söderut. 

El, fjärrvärme och fiber 
Befintlig förskola är redan ansluten till el- och fibernätet, men inte till 
fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenätet ligger cirka 200 meter från området. 

Inom planområdet finns det högspänningskablar för el som sträcker sig från 
planområdets sydöstra hörn till den västra sidan strax norr om bostadsbebyggelsen 
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vid Djupadalsvägen. En fiberkabel ligger längs med gång- och cykelvägen i söder 
och fortsätter norrut inom planområdet längs med Djupdalsvägen och viker sedan 
av västerut strax norr om bostadsbebyggelsen vid Djupadalsvägen. 

Brandpost 
Det finns tre brandposter i omkringliggande område. Två stycken vid Gyldestigen, 
en i söder vid anslutningen till Sallerupsvägen och en i norr vid anslutningen till 
Nämndemansvägen. Den tredje finns i östra delen av Skördevägen. 

 PLANFÖRSLAG    
PLANSÖKANDE  
Plansökande är Serviceförvaltningen på Eslövs kommun. Serviceförvaltningen 
avser att uppföra en förskola med 8 avdelningar (cirka 140 barn). Förskolan är 
planerad att uppföras enligt en konceptbyggnad i två plan med en nockhöjd på 10 
meter. 

Figur 9. Fasadritningar på den planerade konceptbyggnaden. 

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 
är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse.  

FRAMTAGNA UTREDNINGAR 
Flera utredningar har beställts under framtagandet av planförslaget. Utredningarna 
listas nedan: 

 Trafikbullerutredning, 2020-04-06, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03, PQ Geoteknik & Miljö AB 
 Trafikbullerutredning, 2020-12-14, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021, PQ Geoteknik & Miljö AB 

Exploatören har beställt och bekostat samtliga framtagna utredningar. 
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MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Detaljplanen reglerar användning för skola på kvartersmark och användning för 
park på allmän plats. Totalt planläggs drygt 7200 m2 yta för skoländamål fördelat 
på två ytor. Byggnader för skoländamål tillåts enbart på den norra ytan av 
kvartersmarken. 

Utformning byggnader 
Sett från Sallerupsvägen utgör naturreservatet en bakgrund till skolområdet och det 
tillsammans med befintliga träd och omkringliggande grönyta gör att området har 
en naturnära karaktär. Kommunen bedömer att det är viktigt att den nya 
bebyggelsen utformas för att smälta in i omgivningen, därför reglerar detaljplanen 
att byggnader ska uppföras med träfasad i mörk kulört.  

Omfattning av byggnader och friyta 
Detaljplanen reglerar att högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 12 meter, 
vilket möjliggör att uppföra en skolbyggnad i två plan. Den planerade byggnaden 
har en nockhöjd på 10 meter vilket innebär att detaljplanen medger en viss 
flexibilitet utifrån den planerade byggnaden, vilket också är att föredra med hänsyn 
till hur terrängen ser ut. Kommunen bedömer att det inte finns skäl att reglera 
höjden på komplementbyggnaderna.  

Huvudbyggnad för skoländamål får uppföras till en största byggnadsarea av 1000 
m2 och komplementbyggnader får uppföras till en största byggnadsarea av 150 m2. 
Utöver detta får skärmtak och solskydd uppföras.  

Utifrån Eslövs kommuns riktvärde på 30 m2 friyta per barn så innebär det att 
friytan i det här fallet minst ska vara 4200 m2 utifrån att den nya planerade 
förskolan ska rymma 140 barn. En placering av byggnaden enligt bilden nedan 
innebär att friytan kan uppgå till drygt 4200 m2 om högsta tillåtna byggnadsarea för 
komplementbyggnader räknas bort. Friytans omfattning och utformning kommer 
att fastställas i samband med projekteringen av förskolan.  

Figur 10. Den skrafferade vita ytan visar exempel på hur friytan kan avgränsas för 
att riktvärdet på 30 m2 friyta per barn ska uppnås. 
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Även om antalet kvadratmeter för friytan uppnås finns det andra faktorer som 
avgör hur stor del av friytan som kommer att användas i praktiken. Det handlar 
bland annat om utformningen och personalens möjligheter att kunna ha en god 
överblick över friytans olika delar.  

TRAFIK 
Gång- och cykel 
Planförslaget innebär att befintlig infrastruktur för gång- och cykel kompletteras 
för att underlätta angöring till förskolan med cykel och till fots. Placering och 
utformning av nya gång- och cykelvägar kommer att fastställas i samband med 
projekteringen av förskolan. Sannolikt kommer det finnas två angöringsplatser till 
förskolans område, en vid Nämndemansvägen och en i anslutning till 
bilparkeringen i söder. Vid flera angöringsplatser ska cykelparkering anordnas vid 
respektive angöringsplats. Cykelparkeringarna ska även ha utrymme med plats för 
lastcyklar enligt kommunens parkeringsnorm. Cykelparkering för personal 
anordnas lämpligen i anslutning till personalentrén. 

Figur 11. Heldragen röd linje visar befintlig infrastruktur som cyklister och 
fotgängare kan nyttja till förskolan från närområdet. Streckad röd linje visar ett 
förslag till placering av nya gång- och cykelvägar som ska anordnas till förskolans 
område.  

Biltrafik och parkering 
Nämndemansvägen har inte tillräckligt med kapacitet för att ombesörja 
skolområdet med den ökade trafikmängden som en större förskola medför. Därför 
ska bilparkering enligt planförslaget i huvudsak ske vid Djupadalsvägen.  

Parkering för de som hämtar och lämnar barn med bil anordnas i det södra området 
som är planlagt för skoländamål med anslutning till Djupadalsvägen. Även 
personalparkering anordnas i huvudsak inom samma område. Parkeringsplatserna 
för att hämta och lämna bör anordnas med extra utrymme på bredden för att de ska 
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bli rymligare än en traditionell parkeringsplats med hänsyn till att det är barn som 
ska in och ur bilarna. Parkeringsytan ska utformas utifrån ett säkerhetsperspektiv 
för barnen så inga barn behöver röra sig över ytor där bilar kör, t.ex. genom att 
anordna separata gångvägar i utkanten av parkeringen. Bilden nedan visar ett 
förslag till utformning av parkeringen där det finns 10 parkeringsplatser för hämta 
och lämna och 9 parkeringsplatser för personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Möjlig utformning 
av parkeringsplatsen vid 
Djupadalsvägem.  

Det finns utrymme att anordna ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning 
till Nämndemansvägen. Vid Nämndemansvägen i anslutningen till förskolans 
byggnad ska det också anordnas parkeringsplats för rörelsehindrade så nära entré 
som möjligt. Avståndet från parkeringen till entré får högst vara 25 meter enligt 
Boverkets byggregler.  

Detaljplanen reglerar att parkering ska utformas med genomsläppligt material för 
att minimera att eventuella föroreningar från trafikytorna rinner direkt till 
dagvattennätet och vidare till berörda recipienter. Dessutom blir området inte 
präglat av hårdgjorda ytor i lika stor grad. 

Varutransporter och sophämtning 
Varutransporter och sophämtning är planerad att fortsatt ske vid 
Nämndemansvägen. Utifrån förskolans planerade storlek kommer antalet 
varutransporter att vara 4-5 lastbilar per vecka. Sophämtning kommer att ske 2 
gånger per vecka om förskolan har fullständig källsortering. Bilden på nästa sida 
visar förslag på hur utformning av ytan vid Nämndemansvägen kan ske för att 
rymma samtliga funktioner för parkering, varutransportangöring samt 
sophämtning. Exakt utformning kommer att avgöras i samband med projekteringen 
av förskolan. 
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Figur 13. Möjlig utformning av ytan vid Nämndemansvägen med parkering, 
miljörum, varutransportangöring och sophämtning. 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på 
skolgårdar. För nya skolgårdar är riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
respektive 70 dBA maximal ljudnivå på de delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet.  För övriga vistelseytor är riktvärdena 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA. Dessa riktvärden har kommunen haft som 
underlag vid bedömningen av bullersituationen inom skolgården. 

Totalt har två bullerutredningar tagits fram för detaljplanen, se bilaga 1 och bilaga 
2. Båda utredningarna har utgått från att den nya förskolan ligger i den södra delen 
av planområdet vid Djupadalsvägen/Sallerupsvägen, men med olika utformningar. 
Den första utredningen togs fram inför samrådet och den andra utredningen togs 
fram efter samrådet. Kommunen har gjort en bedömning av bullersituationen för 
den nya placeringen av förskolans område utifrån redan framtagna utredningar och 
bedömer att ytterligare trafikbullerutredningar inte behöver göras för detaljplanen. 

Bedömning av den ekvivalenta ljudnivån 
I de två följande bilderna visas den ekvivalenta ljudnivån (prognosår 2040) från 
respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 
friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Båda utredningarna innehåller byggnadskroppar som påverkar bullrets utbredning 
norrut. Den första utredningen (första bilden) har dock inga byggnader mellan 
huvudbyggnaden och bostadshuset vid Sallerupsvägen, vilket ger en bra 
uppfattning kring hur bullret sprider sig utan påverkan av byggnader. Utifrån de 
framtagna utredningarna bedömer kommunen att den ekvivalenta ljudnivån inom 
föreslaget område för skola uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden.  

Bedömning av den maximala ljudnivån 
I de två följande bilderna visas den maximala ljudnivån (prognosår 2040) från 
respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 
friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Den maximala ljudnivån från trafiken på Nämndamansvägen skiljer sig åt mellan 
de olika utredningarna. Anledningen är att i den andra utredningen (andra bilden) 
så antogs så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen vara leveranser till den 
nuvarande förskolan. Eftersom varuleveranserna skulle försvinna från 
Nämndemansvägen när den nya förskolan skulle tas i bruk så har den tunga 
trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas. 

Eftersom förskolans placering i nuvarande planförslag är på samma plats som den 
befintliga förskolan så kommer tung trafik i form av varuleveranser och 
sophämtning fortsättningsvis ske via Nämndemansvägen.  

Antalet varuleveranser kommer att uppgå till 4-5 stycken per vecka och 
sophämtning kommer att ske 2 gånger per vecka om förskolan har fullständig 
källsortering. Eftersom förskolan kommer ligger i slutet på en bostadsgata kommer 
även sopbilar som hämtar hushållssopor att passera vid förskolan. Sophämtning för 
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hushållen sker 1 gång varannan vecka och 2 gånger var fjärde vecka. Detta innebär 
att den tunga trafiken som högst kan uppgå till 9 stycken på en vecka (måndag-
fredag). 

Eftersom Nämndemansvägen är en bostadsgata så utgår kommunen från att 
varuleveranser och sophämtning är den enda frekventa tunga trafiken som passerar 
förskolans vändplats.  

Kommunen bedömer att inga åtgärder för buller behöver vidtas med hänsyn till att 
antalet tung trafik som passerar förskolans vändplats är så pass begränsat och att 
den tunga trafiken inte heller kan komma att öka på ett påtagligt sätt eftersom gatan 
är en återvändsgata. 

NATUR 
Natur, park och rekreation 
Vid naturreservatet i den nordöstra delen av detaljplanen planläggs mark för allmän 
plats, park. Det är för att skapa ett större utrymme för skogsbrynet jämfört med 
idag, dels för att vegetationen ska kunna växa och dels för att undvika situationer 
där grenar behöver kapas för att de hänger in på förskolans område. Det ger även 
mer utrymme för allmänheten att kunna röra sig längs med skogsbrynet. Avståndet 
mellan naturreservatet och gränsen för skolområdet varierar mellan 10-13 meter 
enligt planförslaget. 

Träd 
Inom den norra delen av kvartersmarken finns det i nuläget 5 stycken träd. Från 
barnens perspektiv skapar träden en variation i lekmiljön och ger skugga som 
framförallt är viktigt under varma, soliga dagar. Träden bidrar även med fler 
ekosystemtjänster och är i övrigt av stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
Därför reglerar detaljplanen trädfällning med planbestämmelsen n1, träd får endast 
fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, i syfte att träden ska bevaras. För 
att säkerställa kommunens tillsyn i frågan har bestämmelsen kompletterats med 
planbestämmelse om ändrad lovplikt, att marklov även krävs för fällning av träd 
med stamomfång 50 cm eller mer på stamhöjden 1,0 meter.  

Vid utformning av förskolans utemiljö är det viktigt att ta hänsyn till träden för att 
ge dem rätt förutsättningar för att kunna leva vidare på ett bra sätt. Det gäller 
framförallt åtgärder som riskerar att skada trädens rötter och påverkar markens 
genomsläpplighet.  

Förskolans utemiljö 
Detaljplanen reglerar inte hur förskolans gård ska utformas vad avser vegetation. 
Växtval bör dock vara med fokus på inhemska arter och arter som gynnar biologisk 
mångfald, som exempelvis pollinerande insekter. Det får inte planteras växter som 
riskerar att spridas vidare till naturreservatet. 

Biotopskyddad mark 
Trädallén som berörs av biotopskydd ligger inom mark som planläggs för allmän 
plats, park. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Rekreationsmiljöer  
Allmänt tillgängliga ytor för rekreation minskar eftersom parkmark som idag 
används för rekreation försvinner när marken planläggs för förskola. Kommunens 
utgångspunkt är dock att förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten under 
vardagskvällar och under helger när verksamheten är stängd. Genom planläggning 
av grönyta som allmän platsmark blir det säkerställt att det fortfarande är möjligt 
för allmänheten att röra sig mellan Sallerupsvägen och Eslövs allmänning, även om 
det är i en mer begränsad omfattning än tidigare. 

Vegetation i allmänhet  
Detaljplanen innebär att vegetation försvinner vid en exploatering. Det handlar 
främst om befintliga gräsytor som kommer bli hårdgjorda med byggnader och för 
trafikändamål. Förskolans utemiljö kommer att utformas med ny vegetation som 
träd och buskar, vilket innebär att nya ekosystemtjänster kommer tillföras 
planområdet. Vegetation inom förskolans område kommer sannolikt påverkas av 
slitage eftersom det utgör en del av barnens lekmiljö. Planbestämmelsen om 
trädfällning innebär att ekosystemtjänster bevaras i en större utsträckning. Trädet 
som behöver fällas inom ytan för parkering vid Djupadalsvägen kommer 
kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 
träd ska planteras. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dag-, spill-, och dricksvatten 
Den nya förskolan kan nyttja befintliga servisanslutningar som nuvarande förskola 
har till ledningsnätet för dag-, spill- och dricksvatten. 

Vid kvartersmarken i anslutning till Nämndemansvägen har u-område lagts till för 
att säkerställa tillgängligheten till berörda dag- och spillvattenledningar. U-område 
har även lagts till för berörda dag- spill- och dricksvattenledningar inom 
kvartersmarken vid Djupadalsvägen. 

El, fjärrvärme och fiber 
Den nya byggnaden kan anslutas till befintligt ledningsnät för el och fiber. Vad 
gäller fjärrvärme så avser kommunen att ansluta den nya förskolan till 
fjärrvärmenätet, men möjligheten att ansluta till nätet behöver utredas vidare. 

Längs med Djupadalsvägen finns ett fiberstråk som korsar kvartersmarken. För att 
säkerställa tillgängligheten till kabeln har ett u-område upprättats i detaljplanen. 

Brandpost 
Vad gäller brandvattenförsörjning behöver inga nya brandposter upprättas i och 
med den nya förskolan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan byggnad 
och befintlig brandpost norr om Gyldestigen inte förändras i någon större 
utsträckning jämfört med idag. 

Avfallshantering 
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägaren 
ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering. 
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Eftersom förskolans verksamhet kommer utökas kommer antalet kärl för avfall att 
bli fler. Befintlig förskola har inte källsortering för glas, metall, plast och tidningar. 
Om den nya förskoleverksamheten kommer ha fullständig källsortering kommer 
antalet kärl att utökas ytterligare. 

SÄKERHET OCH HÄLSA  
Markföroreningar 
Enligt aktuell information avseende markföroreningar inom planområdet krävs 
inga planbestämmelser för att säkerställa markens lämplighet för skoländamål. 

Markradon 
Eftersom markradonhalten inom fastigheten sammantaget har bedömts ligga inom 
normalriskintervallet så ska byggnader uppföras radonskyddade. Planbestämmelse 
om att byggnader ska utformas radonskyddade har lagts till i plankartan. 

Översvämning och skyfall 
Planförslaget innebär att åtgärder för att hantera skyfall ska vidtas inom allmän 
plats, vilket lämpligen sker i anslutning till den befintliga lågpunkten i sydvästra 
hörnet av planområdet. Mängden hårdgjord yta skulle teoretiskt kunna uppgå till 
cirka 4400 m2 utifrån detaljplanens bestämmelser. Den siffran har tagit höjd för 
nya gång- och cykelvägar, att norra området för kvartersmark har blivit hårdgjord 
till 50 % och att det södra området för kvartersmark (parkering) har blivit 
hårdgjord till 100 %. Parkering ska utformas med genomsläppligt material så ytan 
kommer i verkligheten inte att bli hårdgjord till den graden. 

Räknat på ett skyfall med 50 mm nederbörd på en timme skulle de hårdgjorda 
ytorna enligt ovan generera 220 m3 vatten. I bilden nedan har en yta på 880 m2 
markerats, det skulle innebära ett djup på cirka 25 cm för att ytan skulle kunna 
hantera all den mängden vatten som de hårdgjorda ytorna genererar. Eftersom 
dagvattennätet hinner ta emot en del av regnvattnet innan nätet når full kapacitet så 
innebär det att mängden vatten som behöver hanteras är mindre.  

Figur 14. Den blåa ytan motsvarar 880 m2. 
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Kommunen bedömer att det finns goda förutsättningar för att skyfallsvatten ska 
kunna hanteras inom allmän plats inom planområdet. Exakt utformning av åtgärden 
för att hantera skyfall kommer tas fram i samband med projekteringen av 
förskolan.  

Buller   
Inga åtgärder för buller krävs vid ett genomförande av detaljplanen. 

DAGVATTENHANTERING 
Detaljplanen reglerar hur stor del av ytan som får bli hårdgjord i syfte att underlätta 
dagvattenhanteringen. Det finns även möjlighet att samordna en öppen 
dagvattenhantering med skyfallshanteringen, vilket kommunen kommer att titta 
vidare på i samband med projekteringen av förskolan. Att genomföra sådana 
åtgärder för dagvattenhanteringen är dock inget som krävs för detaljplanens 
genomförande. 

Längs med Djupadalsvägen finns ett dike, vars funktion behöver kvarstå vid ett 
genomförande av detaljplanen. För att säkerställa dikets funktion har ett u-område 
lagts till på kvartersmarken vid Djupadalsvägen. U-området syftar även till att 
säkerställa att utrymmet är tillgängligt för befintlig fiberkabel. 

SOCIALA ASPEKTER 
Trygghet, jämställdhet och mångfald 
Planområdet består idag av en gräsyta och en förskola. Möjligheten att skapa en 
tryggare plats ökar med en större förskola då antalet människor som rör sig genom 
området ökar. I närheten av planområdet finns många gröna ytor och säkra gång- 
och cykelvägar som underlättar kopplingen mellan olika målpunkter inom 
närområdet och mellan stadsdelarna.  

En förskola strategiskt placerad i nära anslutning till ett gång- och cykelstråk 
bedöms stärka den sociala hållbarheten. Kommunens utgångspunkt är att 
förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten när förskolans verksamhet är 
stängd.  

Barnkonventionen 
Inom planområdet skapas ytor som ger möjlighet till lek. Inom planområdet och 
inom närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med 
säkra och trygga gång- och cykelförbindelser. Förskolans placering intill 
naturreservatet möjliggör en utepedagogik i nära samspel med naturen, vilket är 
positivt för barnen. 

KONSEKVENSER  
MILJÖKONSEKVENSER 
Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 
Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 
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§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 
inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

Påverkan på riksintresse 
Planförslaget bedöms inte påverka södra stambanan som är ett utpekat riksintresse 
för kommunikationer. 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Luftkvalitet 
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inom 
Eslövs kommun. Detaljplanen kan dock komma att påverka luftkvaliteten negativt 
på en lokal nivå om många väljer att ta bilen.  

Lokaliseringen av förskolan tillsammans med nya gång- och cykelvägar möjliggör 
hämtning och lämning på förskolan till fots och med cykel. I närheten finns även 
en busshållplats med avgångar som gör det möjligt att åka kollektivt till och från 
förskolan. Ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan på 
luftkvaliteten vid förskolan är att minska/förbjuda tomgångskörning på förskolans 
parkering. 

Recipient och miljökvalitetsnorm för vatten  
Planområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeån är via Bråån, 
recipient för dagvatten från planområdet. Enligt beslutad miljökvalitetsnorm är 
målet att både Bråån och Kävlingeån ska ha en god ekologisk status år 2027. Bland 
annat på grund av jordbruk som ger upphov till utsläpp av näringsämnen som leder 
till övergödning uppnår åarna idag inte god status varken ur ekologisk eller kemisk 
synpunkt.  
 
Detaljplanen reglerar inte hur dagvatten från trafikytor ska hanteras. Eftersom 
dagvatten från sådan ytor kan innehålla föroreningar finns det risk att detaljplanen 
medverkar till ytterligare försämring för recipienterna, vilket dock är i en mycket 
begränsad omfattning. Genom att detaljplanen reglerar att parkering ska utformas 
med genomsläppligt material kommer eventuell påverkan att minska. Om 
kommunen samordnar dagvattenhanteringen med skyfallshanteringen finns det 
även möjlighet att rena dagvatten innan det når dagvattennätet, vilket skulle 
innebära en positiv påverkan på recipienterna vad avser möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormerna.  

DAGVATTEN  
Eftersom detaljplanen innebär att mer ytor blir hårdgjorda kommer belastningen på 
dagvattennätet att öka. För att begränsa detaljplanens påverkan på dagvattennätet 
reglerar detaljplanen hur stor yta som får bli hårdgjord. Även bevarande av träd har 
en positiv inverkan på dagvattenhanteringen.  

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Detaljplanen medför mer hårdgjorda ytor vilket påverkar mängden vatten som 
rinner till befintlig lågpunkt vid ett skyfall. Hårdgjorda ytor innebär också att 
avrinningen sker i en snabbare takt jämfört med avrinning på en grönyta, vilket gör 
att vattenmängden ökar snabbare. För att undvika risk för ytterligare översvämning 
inom Hällan reglerar detaljplanen att åtgärder för skyfall ska vidtas inom allmän 
plats. Kommunen kommer därmed att vidta åtgärder för att hantera det vatten som 
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uppstår vid skyfall som en konsekvens av exploateringen. Sammantaget bedömer 
kommunen att detaljplanen inte kommer att medföra ökad risk för översvämning 
vare sig inom eller utanför planområdet. 

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Natur, park och rekreation 
Den nya förskolan tar yta i anspråk som i dagsläget utgör en del av ett större 
rekreationsområde och grönstrukturstråk. Rekreationsytan minskar därmed, men 
detaljplanen utformas för att det fortsatt ska vara möjligt för allmänheten att 
passera genom området. Att bevara träd inom förskolans område är en viktig del i 
att behålla stråk som binder ihop gröna miljöer, men det handlar också om att 
behålla så mycket grönyta som möjligt och att tillföra ny vegetation i förskolans 
utemiljö. Genom att göra ett noggrant val av växer vid nyplantering kan förskolans 
utemiljö bidra till att stärka den biologiska mångfalden och skapa fler 
ekosystemtjänster.  

Träd 
Planförslaget innebär att trädet som ligger inom kvartersmarken vid Djupdalsvägen 
där parkering är planerad att anordnas måste fällas. Det fällda trädet kommer att 
kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 
träd ska planteras. 

Figur 15. Markerat träd som måste fällas vid ett genomförande av detaljplanen. 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 
Planförslaget innebär att avståndet mellan förskolans område och naturreservatet 
utökas som minst med 5 meter och som mest med 10 meter jämfört med 
avgränsningen av förskoleverksamheten som finns där idag. Ytan mellan 
kvartersmarken och naturreservatet planläggs som allmän plats, park, i syfte att 
skapa ett bättre skydd för skogsbrynet och ge det utrymme att kunna växa utan att 
komma i konflikt med förskolans område. 
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Nuvarande förskoleverksamhet besöker ofta naturreservatet. Fortsätter kommande 
förskoleverksamhet att frekvent besöka Eslövs allmänning kommer det att innebära 
ett ökat slitage inom området. Kommunen bedömer dock att det inte kommer 
innebära en sådan skada på naturreservatet att dess bärande värden eller livsmiljön 
riskerar att påverkas negativt.  

Inom förskolans område har planbestämmelse, om att huvudbyggnad ska placeras 
minst 5,0 meter från användningsgräns för skola, lagts till för att säkerställa ett 
visst avstånd från huvudbyggnad till naturreservatet.  

Markarbeten i närheten av naturreservatet ska stämmas av med kommunens ekolog 
för att säkerställa att naturreservatet inte tar skada av åtgärden eller att växter 
riskerar att spridas till reservatet. 

Fladdermöss 
Samtliga fladdermusarter är skyddade genom fridlysning i 4 § 
artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt 
döda eller störa de uppräknade arterna i förordningen. Med avsiktligt menas även 
att det är förbjudet att utföra en åtgärd om man kan förutse sådana konsekvenser. 

Inventeringen av fladdermöss som gjordes 2008 visade att det västra skogsbrynet, 
som planområdet delvis angränsar till, utgjorde ett viktigt näringssöksområde för 
fladdermusarten nordisk fladdermus. Inventeringen visade att den andra stationära 
arten inom området är långörad fladdermus vars dagtillhåll vanligen utgörs av 
håligheter i träd, vilket mycket väl kan finnas i träden vid skogsbrynet. 

Kommunen bedömer att förskolans verksamhet i sig inte påverkar fladdermössen 
eftersom verksamheten är igång under dagtid medan fladdermössen är aktiva på 
natten. Detaljplanen medför ingen fysisk påverkan på skogsbrynet och dess miljö 
som näringssöksområde och boplats. 

Åtgärder som kommunen har vidtagit/ska vidta för att undvika påverkan på 
fladdermössen: 

 Detaljplanen säkerställer att avståndet blir minst 15 meter mellan 
förskolans huvudbyggnad och skogsbrynet för att det inte ska finnas något 
fysiskt hinder för fladdermössen längs med skogsbrynet. 

 Belysningen anpassas för att inte riskera att störa fladdermössen, t.ex. vad 
avser höjd, ljusstyrka och riktning. 
 

Kommunen har inventerat befintliga träd inom planområdet och inga håligheter har 
hittats i träden som skulle kunna utgöra boplatser för fladdermöss. 

Sammantaget bedömer kommunen att detaljplanen inte kommer medföra en sådan 
negativ påverkan på fladdermössen som är förbjudet enligt artskyddsförordningen. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 
Kommunen bedömer att trädallén vid Sallerupsvägen, som omfattas av 
biotopskydd, inte kommer påverkas av planförslaget eftersom allén fortsatt 
kommer ligga på allmän plats som är planlagd för park.  
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STADSBILD 
Stadsbilden kommer oundvikligen att förändras i och med den nya förskolan. 
Förskolans byggnad i sig kommer att ta en större plats, både sett till yta och höjd. 
Detaljplanen reglerar byggnadens utformning i syfte att den ska smälta in i 
omgivningens karaktär och inte sticka ut, vilket bidrar till att minska den visuella 
påverkan. 

Förskolans område blir i stort ett nytt inslag i miljön och planområdet som helhet 
kommer bli mer präglat av trafikytor, både för bil, gång och cykel. Att detaljplanen 
reglerar att träd inte ska fällas minskar påverkan på stadsbilden.  

ARKEOLOGI 
Planförslaget bedöms inte påverka arkeologi då inga kända fornlämningar finns 
inom området. I det fall fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska 
dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 

SOLFÖRHÅLLANDEN 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning bedöms inte innebära negativa 
konsekvenser för omgivningen. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att säkerställa 
både sol och skugga vid utformning av barns utemiljöer. Befintliga träd inom 
förskolans område bidrar till att skapa skuggiga platser. 

TRAFIK 
Eftersom avsikten är att förskoleverksamheten ska utökas från 35 platser till 140 
platser innebär planförslaget att trafiken ökar.  

Nämndemansvägen 
Eftersom bilparkering kommer att anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så 
kommer personbilstrafiken på Nämndemansvägen, som är kopplad till 
förskoleverksamheten, att minska jämfört med idag. Det kommer eventuellt att 
anordnas ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning till 
Nämndemansvägen. Vad gäller tung trafik så kan sophämtningen komma att ske 
ytterligare en gång varannan vecka jämfört med idag. Varuleveranser kommer att 
ske 4-5 gånger i veckan med lastbilar.    

Djupadalsvägen 
Eftersom bilparkering anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så kommer 
personbilstrafiken att öka på gatan. Ökningen kommer framförallt att vara under 
morgon och sen eftermiddag då många generellt lämnar och hämtar barn. En 
ökning av trafik på Djupadalsvägen innebär en ökad risk för olyckor då gång- och 
cykelstråket längs med Sallerupsvägen korsar Djupadalsvägen. Kommunen avser 
att vidta åtgärder vid överfarten för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 
Det kan exempelvis ske genom upphöjd överfart eller en tydligare markering av 
överfarten. 

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Befintlig teknisk infrastruktur behöver inte byggas ut som en konsekvens av 
planförslaget bortsett från fjärrvärmenätet. Om den nya förskolan ska använda 
fjärrvärme som uppvärmning behöver nätet byggas ut. Kommunen kommer ha en 
dialog med Kraftringen i frågan. 
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SÄKERHET OCH HÄLSA 
Markföroreningar 
Enligt aktuell information kring markföroreningar innebär detaljplanen ingen risk 
för hälsa. 

Markradon 
Detaljplanen säkerställer att byggnader ska uppföras radonskyddade. Utifrån det 
bedömer kommunen att detaljplanen inte innebär någon risk för hälsa avseende 
radon. 

Buller 
Kommunen bedömer att förskolans område inte utsätts för buller i en sådan 
omfattning att några åtgärder för buller behöver vidtas för att uppfylla riktvärdena 
för utomhusmiljön. 

Kommunen bedömer inte heller att planförslaget medför en ökning av trafikbuller 
för angränsande bostadsfastigheter i en sådan omfattning att några åtgärder behöver 
vidtas. 

En utökning av förskoleverksamheten, från 35 barn till 140 barn, som kommunen 
planerar för kommer att innebära en ökad ljudnivå från verksamheten. Fler barn 
kommer att vistas inom området, men friytan som barnen kan vistas ute på blir 
också större. Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte 
kommer att innebära betydande negativa konsekvenser för närliggande 
bostadsfastigheter vad avser ljudnivåerna från den nya planerade 
förskoleverksamheten. 

SOCIALA KONSEKVENSER 
Tillgång till rekreativ miljö  
Planförslaget är närbeläget Eslövs allmänning som förskoleverksamheten nyttjar 
idag och som kommer att vara möjligt att nyttja även i fortsättningen.    

Befolkning och service  
Detaljplanen medger uppförande av en servicefunktion inom ett område där det i 
övrigt finns bostäder. Förskolan kommer att utgöra en naturlig mötesplats för 
befolkningen även när verksamheten är stängd.  

Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. I samband med 
planarbetet har Eslövs kommun därför enligt rutiner upprättat en barnchecklista 
enligt barnkonventionen. Enligt checklistan ska barnets rättigheter beaktas vid 
kommunala beslut. Enligt slutsatsen i checklistan: 

Barn och unga bedöms beröras i positiv omfattning av det aktuella planförslaget. 
Erforderlig friyta har tillskapats inom planområdet och planförslaget innebär att 
befintlig gång- och cykelstruktur i större utsträckning kan användas för hållbara 
transporter till och från skolan, tillsammans med kompletterande gång- och 
cykelstruktur. Detaljplanen ger också kommunen byggrätt att upprätta en ny 
modern förskola som bättre gynnar verksamheten och en pedagogisk inriktning. 
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Tillgänglighet  
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 
och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 
byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

GENOMFÖRANDE 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas, mot berörda 
fastighetsägares bestridande, endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  
 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap 
Eslövs kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

Genomförande av åtgärder inom allmän plats 
Detaljplanen innebär att följande ska genomföras inom allmän plats: 

 Åtgärder för hantering av skyfall. 
 Anläggande av nya gång- och cykelvägar. 
 Åtgärder för att höja säkerheten på gång- och cykelöverfarten på 

Djupadalsvägen. 
 Iordningställande av mark vid naturreservatet som enligt detaljplanen 

planläggs för allmän plats, park, men som idag ligger inom området för 
befintligt förskola. 

Serviceförvaltningen ansvarar för att projektera för samtliga åtgärder samt för att 
iordningsställa marken vid naturreservatet. Genomförandet av åtgärderna sker 
gemensamt mellan Serviceförvaltningen och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt överenskommelse. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  
Planekonomi 
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören, vilket innebär att 
ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglovet. I planavtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggaktören bekostar 
undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens framtagande och 
genomförande. Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar även eventuella 
ledningsomläggningar. Anslutning till kommunens allmänna vatten- och 
avloppsledningar ska ske enligt antagen taxa. 
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Fastighetsbildningsåtgärder 
Planen förutsätter att kvartersmark för skoländamål avstyckas och bildar en egen 
fastighet. Syftet är att all kvartersmark ska avstyckas till en fastighet. Avstyckning 
prövas vid lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Ledningsåtgärder 
Rätt att framdra och bibehålla allmänna underjordiska ledningar inom område 
betecknat med planbestämmelsen ”u” kan säkerställas med upplåtelse av 
ledningsrätt. Lantmäteriet prövar lämpligheten i enlighet med ledningsrättslagen 
(1973:1144). 

Ansökan om lantmäteriförrättning  
Det ankommer på berörda fastighetsägare och ledningsägare att hos Lantmäteriet 
ansöka om erforderlig fastighetsbildning och upplåtelse av ledningsrätt. Med 
ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för 
upplåtelse av utrymme för rättighet. Lantmäteriet beslutar om ersättning efter 
officialvärdering om ingen överenskommelse om ersättning finns mellan berörda 
fastighetsägare. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av åtgärden om inte 
annat överenskommits. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
 
Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen 
 

 
 
Lars Persson  Mikael Vallberg Sofia Svensson  
Tf avdelningschef Planchef  Planarkitekt 
Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen 
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från prognostiserad vägtrafik år 2040 på intilliggande vägar och gator. Detta för att
utröna huruvida gällande riktvärden beräknas kunna innehållas utan några bullerskyddsåtgärder.

En preliminär utformning av objektet har använts i beräkningarna och presenteras i Figur 1 nedan.
Beräkningarna har gjorts utan några modellerade bullerskydd såsom bullerplank eller bullervallar.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar
på båda av de två skolgårdarna som planeras i nuvarande utformningsalternativ. Varken ekvivalent
eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på hela eller delar av friytorna.
Därför anses vidare bullerskyddsutredning nödvändig. Även en alternativ utformning av objektet bör
övervägas. Dessutom bör ytterligare utredning utföras där fasadvärden beräknas för att säkerställa att
gällande riktvärden för ljudnivå i undervisningslokaler kan innehållas.

Figur 1. Preliminär utformninga av det aktuella som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en trafikbullerutredning för området
Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i nuvarande
detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med utredning är att utröna huruvida bulleråtgärder är nödvändiga för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar. Rapporten är även tänkt att användas som
underlag för vidare projektering samt vid upprättande av detaljplan.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå har beräknats för området utan någon dygnsindelning. Dessa
beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i samtliga bilagor.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1 och 2.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 3. Bilagan ger endast
en fingervisning och vidare utredning anses nödvändig vid en eventuell fönsterdimensionering.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas.
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2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.

2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

De delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Det tillhandahållna underlaget har därefter räknats upp till prognosåret 2040 med hjälp
av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av trafiken har
använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna
presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,7 40

Nämndemansvägen 119 5 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning
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4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits från Eslövs Kommun.

5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en onoggrannhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1-3.

De punktberäkninar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

6.1 KOMMENTARER
Utformningen av två planerade friytorna som ska brukas som skolgårdar redovisas i Figur 5. Den
mindre ytan refereras i denna rapport som Skolgård 1 och den större ytan benämns Skolgård 2.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerade skolgårdar.
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Skolgård 1 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 75-86 dBA. Alla punkter som beräknats
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för maximal ljudnivå. Högst är nivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 16 dB. Resterande beräkningspunkter överskrider också samma
riktvärde med mellan 5-9 dB. Dessa är placerade närmst Nämndemansvägen samt närmst
Djupadalsvägen.

Skolgård 2 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 66-80 dBA. 3 av 9 beräkningspunkter
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Vid 6 beräkningspunkter innehålls samma riktvärde. Högst är
ljudnivån närmst Nämndemansvägen där riktvärde överskrids med 10 dB. Vid resterande 2 punkter
överskrids riktvärdet med 2-5 dB.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid alla beräkningspunkter vid
Skolgård 1. Högst är den ekvivalenta ljudnivån vid de tre beräkningspunkterna närmst Sallerupsvägen
vilket beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 55-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med
5-6 dB. Vid resterande två beräkningspunkterna överskrids samma riktvärde med 3 dB. Ska Skolgård
1 inte användas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrids endast 3 av 5 beräkningspunkter
Naturvårdsverkets riktvärde.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid 2 beräkningspunkter vid
Skolgård 2. Dessa beräkningspunkter är placerade på skolgårdsområdet närmst Sallerupsvägen och
beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 52-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med 2-6 dB.
Ljudnivåer vid resterande punkter beräknas till 43-50 dBA vilket innehåller samma riktvärde. Ska
Skolgård 2 inte brukas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrider endast 1 beräkningspunkt
Naturvårdsverkets riktvärde.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas till 46-56 dBA på fasader som vetter mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas ekvivalent ljudnivå till 31-
46 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen beräknas
till 72-82 dBA. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas maximal ljudnivå till 57-67
dBA.
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7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på de två skolgårdarna krävs bullerskyddsåtgärder för båda
ytorna. Två alternativ bedöms som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. Streckning och utformning av dessa bör utredas vidare men en grov estimering av
var bullerplank behövs för den aktuella utformningen av objektet presenteras i Figur 6.

För Skolgård 1 bedöms en total inramning av bullerskydd vara nödvändig för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärde.

För Skolgård 2 är det främst närmst Sallerupsvägen som bullerskydd anses nödvändiga men det kan
också vara nödvändigt med bullerplank längs med Djupadalsvägen. Riktvärdet för maximal ljudnivå
överskrids även närmst Nämndemansvägen. I detta fallet anses överskridandet av maximal ljudnivå
orsakas av tung trafik som betjänar den nuvarande förskolan. Om denna är tänkt att tas ur drift vid
öppnandet av den nya förskolan anses riktvärdet kunna innehållas utan någon annan åtgärd. Om så
inte är fallet behövs även här någon form av bullerplank för att riktvärdet för maximal ljudnivå ska
innehållas.

Det andra alternativet är att se över utformningen av förskolan och tillhörande friytor. Framförallt bör
man se över förskolebyggnadens utformning så den kan agera bullerskyddande för friytorna.

Figur 6. Överblick av objektet och en grov estimering av var bullerplank anses nödvändiga. Detta är markerat i grönt.
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Exempelvis kan byggnaderna/byggnaden placeras längs med Djupdalsvägen och Sallerupsvägen och
tillhörande friyta förläggs innanför. Då skyddas skolgårdarna från de mest bullalstrande vägarna.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar men med tanke på det tidiga stadiet projekteringen
befinner sig i bedöms alternativ utformning som det bästa alternativet, både ur ett praktiskt och
estetiskt perspektiv. Däremot bedöms det att en kombination av de två alternativen eventuellt bli
nödvändigt för det aktuella objektet.

Med tanke på det relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning nödvändig för beräkning av fasadnivåer. Resultatet av den bör
sedan ligga som underlag för en dimensionering av fasad och fönster. Detta för att säkerställa att
riktvärden för buller i undervisningslokaler kan innehållas.

8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 7 av 14
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 8 av 14 punkter.

Skolgård 1 anses ur bullersynpunkt olämplig att bruka till förskoleverksamhet utan några
bullerskyddsåtgärder då samtliga beräkningspunkter överskrider riktvärdena för maximal och
ekvivalent ljudnivå.

Den andra skolgården som presenteras i utformningsförslaget, kallad Skolgård 2 i denna rapport,
innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan
bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över så att dess utsträckning inte innefattar de mest
bullerutsatta områdena.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från vägtrafik år 2020 samt prognostiserad vägtrafik år 2040. I tidigare utförd
bullerutredning (Rapport TR 10302309.01) konstaterades det att den preliminära utformningen av
förskolan inte innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar på planerade friytor. En
ny utformning har sedan dess tagits fram och denna utredning behandlar nya beräkningar av
bullernivåer samt lämpliga bullerskyddande åtgärder för förskolans friytor.

Den nya utformningen av objektet som använts i beräkningarna presenteras i Figur 1 nedan.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar.
Varken ekvivalent eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på delar av
friytorna. Därför anses bullerskyddande åtgärder nödvändiga. Att se över utformningen av förskolans
friytor eller upprättande av bullerskärmar längs med de mest utsatta delarna av skolgården beräknas
vara tillräckliga för att särställa att Naturvårdsverkets riktvärden innehålls. Ett förslag på
bullerskyddsskärm som medger godkända nivåer inom hela den planerade skolgården presenteras i
rapporten.

Figur 1. Den nya planerade utformningen som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en kompletterande trafikbullerutredning för
området Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i
nuvarande detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Enligt tidigare bullerutredning (Rapport TR 10302309.01)
bedöms att bullerskyddande åtgärder behöver övervägas för förskolans utemiljö. En ny utformning av
förskolan och dess friytor har tagits fram. Denna nya utformning ligger till grund för denna
bullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med denna utredning är att bedöma den nya utformningens ur ett bullerperspektiv samt att
föreslå lämpliga bullerskyddande åtgärder för att innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för buller på
skolgårdar.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå från vägtrafik har beräknats för området utan någon dygnsindelning.
Dessa beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i tillhörande bilagor. Bullernivåer beräknas för
nuläge (år 2020) och prognosår 2040.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1–4.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare indikativ utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 5–6.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas. Tung trafik på Nämndemansvägen har inte tagits med i
beräkningarna. Detta eftersom denna trafik besörjer den nuvarande förskolan som kommer tas ur bruk
när den nya förskolan står klar.

2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.
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2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

Delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.
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4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Resultaten från dessa mätningar har använts som underlag för beräkning av
bullernivåer år 2020. Samma tillhandahållna underlag har därefter räknats upp till prognosåret 2040
med hjälp av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av
trafiken har använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i
beräkningarna presenteras i Tabell 2 och 3.

Eftersom så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen antas vara leveranser till den nuvarande
förskolan har den tunga trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas i denna rapport.
Detta för att denna kommer tas ur bruk när den nya förskolan står klar.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik år 2020

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 3657 6,4 40

Nämndemansvägen 90 4,6 30

Djupadalsvägen 246 1,8 30

Tabell 3. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,4 40

Nämndemansvägen 119 4,6 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits av Eslövs Kommun. Relevant underlag som använts i
beräkningarna listas nedan:

Dispositionsplan för nya Skogsgläntans förskola (Sweco 2020-11-27)

Konceptritningar (Skanska 2020-03-03)
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5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0–3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en beräkningsosäkerhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1–8

De punktberäkningar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

Utformningen av den planerade friytan som ska brukas som skolgård redovisas i Figur 5.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerad skolgård (markerad i grönt).
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6.1 KOMMENTARER
Skolgården beräknas i nuläget (år 2020) utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 42–54 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 53–54
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid samtliga
beräkningspunkter.

Skolgården beräknas i år 2040 utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 43–56 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 55–56
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid alla utom en
beräkningspunkt.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad i nuläget (år 2020) beräknas till 43–56 dBA vid fasader som vetter direkt
eller indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent
ljudnivå till 26–40 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2040 beräknas till 44–57 dBA vid fasader som vetter direkt eller
indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent ljudnivå
till 27–41 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.

184 ( 599 )



10302309 •  Vägtrafikbullerutredning Skogsgläntan  | 13

7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på skolgården krävs bullerskyddsåtgärder. Två alternativ bedöms
som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. För de planerade friytorna enligt utformning i dispositionsplanen (Sweco 2020-11-
27) anses bullerskydd nödvändiga längs med Både Djupadalsvägen och Sallerupsvägen. Eftersom
den befintliga förskolan nordöst om den nya byggnaden tas ur drift när den nya förskolan står klar
bedöms inga åtgärder nödvändiga längs med Nämndemansvägen.

Bullerplankets utformning och dimensioner redovisas utförligt i Bilaga 7 och 8. Efterföljs detta förslag
bedöms hela den planerade skolgården kunna brukas för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Ett
översiktligt utformningsförslag av dessa presenteras i Figur 6.

Figur 6. Översiktlig utformningsförslag av bullersärmar, representeras som blå linjer i figuren (skärmarnas höjd: 2 m).
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Det andra alternativet är att se över utformningen av friytorna för att säkerställa att ljudnivåerna på
skolgården innehåller Naturvårdsverkets riktvärden. Ytor som anses lämpliga för vila, lek och
pedagogisk verksamhet redovisas i Figur 7.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar och man kan även tänka sig en kombination av de två
alternativen

Figur 7. Lämplig yta som enligt beräkningar kan innehålla Naturvårdsverkets riktvärden (markerat i gult)

Med tanke på att relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning är nödvändig för dimensionering av inomhusnivåer. Den
beräknade högsta nivån som redovisas för prognosår 2040 i Bilaga 5 ger en ekvivalent ljudnivå på 57
dBA samt en maximal ljudnivå på 77 dBA. Fasader som har beräknade ljudnivåer som tangerar eller
överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal ljudnivå bör dimensioneras för att
säkerställa att ljudnivå inomhus innehåller ljudkrav enligt SS 25268:2007.
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8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 2 av 26
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 9 av 26 punkter, prognosår 2040.

Skolgården som presenteras i utformningsförslaget innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden
och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över
så att dess utsträckning inte innefattar de mest bullerutsatta områdena. Önskar man att nyttja delar av
den planerade friytan som inte innehåller gällande riktvärden så måste relevanta delar av den
bullerskyddande skärm som redovisas i denna rapport upprättas.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.

187 ( 599 )



16 | 10302309  • Vägtrafikbullerutredning Skogsgläntan

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv

Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 2

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid Skogsgläntan i Eslöv.
Prognosår: 2040
Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 3

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent
ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 4

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
 utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 5

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad
för Skogsgläntan i Eslöv.

Prognosår: 2040

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14

3

1 4177
2 4176

4

1 3570
2 3770

5

1 2649
2 2954

6

1 4467
2 4970

7 1 4871
2 5273

10

1 5675
2 5775

9

1 5675
2 5775

8

1 5574
2 5775

1

1 5277
2 5377

2

1 4977
2 5277

(A3) Skala 1:500
0 7 14 21 28 35

m

193 ( 599 )



Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 6

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad år 2020
för Skogsgläntan i Eslöv.

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 7

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 8

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå 0-24 1,5 m över mark,
beräknad utifrån den 95:e percentilen.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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REDOVISNING – bilagor och ritningar 

Arbetet redovisas i följande dokument: 

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-D974/101 

 Borrsektioner  ritn. PQ-D974/102 

 Jordartsklassificering  bilaga A 

 Markradonresultat  bilaga B 

 Analysresultat, sammanställning-jord  Bilaga 1 

 Analysresultat, laboratorieverifikat-jord   Bilaga 2 
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2020-07-03 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, kontakt Fredrik Liedberg. 

 

Fastighet/Område Eslöv, Skogsgläntan. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra 

undersökning av de geotekniska och markmiljöförhållandena inför 

planering, projektering och uppförande av nybyggnad av förskola i 1-

2 plan. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM – Geoteknik och Markmiljö”, 

redovisas nu utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i 

tabell och på ritning. Härtill beskrivs område och geo- och 

miljötekniska förhållanden samt lämnas rekommendationer för grund-

läggning, dimensionering, utförande, kontroll, åtgärder, risk m.m. 

  

Ungefärligt läge för undersöknings-

området inom röd linje. 

Utbyggnadsyta för nya byggnader 

ungefär inom blå streckad linje. 
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Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. samt för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digitala planritningar över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

 Historisk inventering 

 Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskriv-

ningar; SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 11. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (sept 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. rev. å 160701. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planeras nybyggnad av förskola i 

1-2 plan ovan mark i underösknigsområdets sydvästra del. Resterande 

delar skall inrymma lek- eller andra kringytor. Se även figur 1.1 och 

ritning 101-102. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster 

och design, normalt kunna hänföras till GK2. 

 

Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-

ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. Även begreppen 

mindre känslig markanvändning (MKM), mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR) och farligt avfall (FA), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under maj månad 2020. Arbetena har 

utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av Lars 

Lind, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2020 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 16 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

 CPTu-sondering i 9 punkter. 

 Installation av grundvattenrör i 3 punkter. 

 Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

 Installation av markradondetektorer i 2 punkter. Vid upptagning av 

detektorerna saknades en, varför endast 1 st analyserats (se nedan). 

 

Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna utförda 2020 av 

Ciprian Costin, PQAB, har utförts med GPS-teknik i koordinatsystem 

Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000. 
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7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under juni månad 2020. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

 Markradonanalyser, av GJAB i Lund, gnm PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins, gnm PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover och detektorer har analyserats m.a.p. följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 

 Markradonhaltbestämning på 1 st. detektor. 

 Kemisk analys m.a.p. metaller, PAH, olja samt bekämpningsmedel 

på 4 jordprover.   

Analyserade prover utgörs av samlingsprover av mulljord samt 

mineraljord från två bedömt relevanta egenskapsområden. Dels ett 

område i norr som domineras av höglänt terräng. Dels ett område i 

söder med huvudsakligen låglänt terräng där byggnader skall 

uppföras. Se detaljer i tabell 10.1.10.2 nedan samt i bilaga A och 

bilaga 1-2 samt på ritning 101-102. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet är beläget sydvästra delen av Eslövs kommun. 

Området ca 10080 m och begränsas i söder av Sallerupsväg, i väster 

av Djupadalsvägen, i norr av en obebyggd gräsyta/park och i öster av 

befintlig villatomter. 

 

Topografi Marken faller ca 5 m mot sydväst, med nivåer enligt borrhåls-

information på mellan som högst ca +63,4 vid borrpunkt 3 (bh3) i 

nordost och som lägst ca +58,2 vid bh13 i sydväst. 

 

Markförhållanden Marken utgörs av grönytor dominerade av gräs med enstaka träd, men 

utan någon bebyggelse. 

 

Jordlager Inom tomten finns i norr (bh1-bh3) överst naturlig mull med ca 0,3-

0,4 m mäktighet. I mellersta och södra delen varierar mäktigheten av 

ytlagren mellan ca 0,4 och 1,2 m och utgörs blandat av naturlig och 

fylld mull/mullhaltig jord. Utfyllnaden har troligen utförts i samband 

med byggnation av krinliggande bostadsområden. 

  

Mullen underlagras vanligen av omväxlande lös-fast sand- och lerjord 

till ca 2 m djup. Därunder följer vanligtvis fast siltig lermorän till 

borrade djup, ca 2-4 meter. I norr bh1-bh3 saknas ytlig sand/lera. 

 

Berget finns enligt kartmaterial i SGUs brunnsarkiv på ett djup av 

>30 m i brunnar omkring undersökningsområdet. 
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Grundvatten Grundvatten har kontrollerats i installerade grundvattenrör och öppna 

skruvborrhål och observerats på ca 1,1-2,6 m djup, motsvarande nivåer 

mellan ca +61,2 i nordost och +56,9 i sydväst. 

 

Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i en punkt inom området. 

Markradonhalt 11,1 kBq/m3 har uppmätts, vilket ligger tydligt inom 

den lägre delen av normalriskmarkintervallet. Se även bilaga B. 

(Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och 

högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Härledda värden och dimensionering samt uppmätta halter och klassificering 

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävd-

vunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för dimen-

sionering inom området redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Vid mindre laster/byggnader, t.ex. enplanshus, förråd o.dyl, torde 

dessa kunna utföras med normal ytlig plattgrundläggning som 

dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck, fd=50 kPa. 

 

GK2 Huvudbyggnader hänförs till och dimensioneras i GK2, varvid 

parametrar och partialkoefficienter i tabell 9.1 nedan kan användas.. 

Stora laster eller tillkommande konstruktioner kan erfordra 

kompletteringar. Observera att eftersom dessa byggnader är planerade 

i sydvästra delen av området har också parametrarna i tabell 9.1 också 

baserats på bh4-bh6 och bh8-bh15 inom detta område.  
 

Tabell 9.1. Dimensioneringsparametrar, baserade på bh4-6 och 8-15. 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fyllning, 

friktionsjord 
     --- k=’k=38 cuk=c’k=   0 k=20 Ek=35 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=   0 k=21, 'k=11 Ek=50 

Bef. mull/fylln m.m, 

Ej grundl. här! 

0 - 0,4/1,2 m 

djup u. my. 
k=’k= --- cuk=c’k= --- k=14-20 Ek= --- 

Sandjord m.m. >+57 k='k=32 cuk=c’k=   0 k=17, 'k=7 Ek=10 

Lermorän m.m. +57 -- +54* k=0, ’k=30 cuk=150, c’k=15 k=20, 'k=10 Ek=35 

Partialkoefficienter 

’ 

cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till nivp +58 eller nivå för dräneringsledningar. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på >30 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt 

tumregler för sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008, vilka beddöms tillämpliga i området och dess jordar. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att 

dimensionerande vertikal lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet.  
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge, dels för att det ej 

krävs i GK1, dels för att inga laster eller design funnits tillgänglig. 

Sättningsberäkning i GK2 utförs därför i byggnadskonstruktörens regi. 

 

10. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 10.1–10.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är klassificerade enligt NVs generella riktvärden. Erhållna 

resultat visar att samtliga erhållna resultat av santliga analyserade 

ämnen tydligt underskrider NVs riktvärden för områdets (kommande) 

markanvändning, KM. 

 

I mulljorden finns två naturliga kadmiumhalter (d.v.s. de utgör ej en 

förorening) strax över MRR. MRR kan vara relevant vid eventuell 

borttransport av massor från området. 

 
Tabell 10.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH samt bekämpningsmedel, 

(mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L DDT (sum) 
Övriga 

bekämpn.medel 

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3,8 60 13 0,27 5,3 12 16 0,02 11 20 53 <0,11 <0,75 <0,45 0,0042 Ej detekterat 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand 3,5 47 10 <0,2 5,5 8,8 17 0,018 13 19 33 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord 4,4 58 13 0,29 4,4 12 13 0,018 8,7 18 54 <0,11 <0,75 <0,45 0,004 Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand 2,2 28 6,4 <0,2 3 7,2 10 0,017 7,4 12 21 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 - - 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 0,1 - 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 1 - 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - - 

 

Tabell 10.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen 
Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 10.1 eller 10.2. 
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11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Generellt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning. Vanligen 

torde detta innebära ca 0,5-1 m schakt av mulljord men bitvis kan lös 

sandjord förkomma till större djup som även kan behöva åtgärdas. 

 

Grundläggning utförs förslagsvis med konventionellt betonggolv på 

mark med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande 

konstruktioner. 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar av naturligt lagrad mineraljord eller i packad 

fyllning av friktionsjord efter avbaning av otjänlig ytjord. Beakta för 

ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 

 

Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet.  

 

Byggnader skall härvid utformas radonskyddade. Grundläggning 

utformas då så att inga läckagevägar uppkommer in i byggnaden, bl.a. 

genom täta rörgenomföringar och utan genomgående sprickor i 

golvplattan samt rekommenderas mekanisk ventilation med små 

undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med största 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Gator och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 5A. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar 

för tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter 

avbaning av växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

Schakt Befintlig jord bedöms ned till undersökta djup som lätt-normal-

schaktad, vanligen schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificerings-

system -85). Normal förekomst av sten och block skall förutsättas i 

förekommande moränjord. 
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Beakta att förekommande jordlager av framförallt lerjord inom 

området, vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och 

förlorar delar av sin hållfasthet. I förekomamnde sandjord kommer 

problem med jordflytning att uppkomma under grundvattenytan. 

Förstärkningsåtgärder med t.ex. flacka slänter som kläs med bergkross 

kan då bli aktuellt. Förekommande jordar tål ej heller att frysas. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm, 

särskilt i samband med grundvatten. Packningsarbete nära 

grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall 

därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. 

Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under 

grundvattenytan. 

 

Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

1,1 m och 2,6 m djup under markytan, d.v.s. i naturlig sandjord. För 

djupschakter i området, t.ex. för va-ledningar skall grundvatten-

sänkande eller –säkrande åtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar och avskärande diken i 

schaktgravsbotten, i kombination med flacka slänte och ett snabb 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras.  

 

I närhet till andra konstruktioner eller anläggningar, t.ex. ledning, väg 

eller byggnad, kan stödkonstruktion, t.ex. spont, erfordras. Om 

avsänkning behöver göras under längre tid eller över större ytor, 

bedöms sådan avänkning erfordra wellpoint-anläggning eller ett flertal 

filtersatta rörbrunnar. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande.  

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer. Kontroll av vatten skall innefatta 

verifiering av att (grund)vattenytan ligger minst 0,5 m under 

färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av finmaterial och andra ämnen i utsläppsvatten. 

- Schaktbottenbesiktning. Samtliga schaktbottnar kontrolleras, både 

för stora och små schakt-/grundläggningsytor. Schaktbottnar skall 

vara torra, fasta och fria från organiskt material.  

- Packningskontroll av (åter)fyllnadsmaterial, vid >0,5 m fyllnad. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. Behov 

av försiktighets- och/eller kontrollåtgärder avgörs efter utförd 

besiktning, t.ex. avseende vibrationer och grundvattennivå. 
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12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Undersökningsresultaten m.a.p. markföroreningar visar entydigt låga 

halter, klart <KM. Naturliga kadmiumhalter precis över MRR 

förekommer i två prover, men alltså tydligt <KM. 

 

Risker Ingen tendens till eller risk för grundvattenpåverkan har kunnat ses i 

fält eller m.h.t. till jordprovtagning eller detekterade ämnen. Härvid 

kan inga akut eller långsiktiga risker, varken m.a.p. hälsa, miljö eller 

spridning ses inom området. I samband med byggnation inom området 

måste påträffade ämnen beaktas, framförallt avseende material-

hantering och borttransport av överskottsmassor. 

 

Masshantering Massor som skall schaktas bort av grund-/anläggningsskäl, t.ex. för 

nya byggnader eller körytor kan deklareras med analysprotokollen i 

denna rapport, men komplettering kan komma att krävas i byggskedet. 

 

Observera att om massorna ska flyttas och uppvisar halter över MRR, 

kräver hantering av dessa schaktmassor en anmälan till Miljökontoret 

i den kommun som massorna skall återanvändas i innan de 

transporteras dit, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1. 

 

Om avvikande eller mer förorenade massor, mot förmodan, skulle 

påträffas i entreprenadskedet skall Miljöförvaltningen upplysas om 

detta. Innan åtgärd av sådana (förorenade) massor krävs en skriftlig 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd 

i ett förorenat område. Anmälan skall i förekommande fall lämnas in 

till och vara godkänd av Miljöförvaltningen innan arbetena påbörjas. 

 

Då massor borttransporteras gäller aktuella mottagningsanläggningars 

riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) 

riktvärden för förorenad mark, KM, känslig markanvändning och 

MKM, mindre känslig markanvändning samt FA (farligt avfall). 

 

Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljö och Samhällsbyggnad, (MOS) i 

Eslövs kommun. 

 

 Observera även lagkraven på anmälan om masshantering enligt kap 12 

och rubriken ”Masshantering” ovan. 
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13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena, för såväl geoteknik/grundläggning och markradon som 

för markföroreningar, inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga 

även om mäktigheten för mull och fyllning varierar en del. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och tillräckligt 

definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Grundläggning. Utöver normal risk vid schaktning och andra 

markarbeten bedöms speciell risk för grundläggningsarbetet finnas i 

samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 

grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt 

i samband med sand/silt, organisk jord och grundvatten. Risk för 

översvämning, erosion eller släntstabilitet finns (i viss mån) vid 

djupschakter, under grundvattenytan.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk för ras m.m. i djupa schakter samt risk för 

vibrationer, speciellt för intilliggande byggnader och anläggningar, 

p.g.a. packning. Riskerna gäller både personal och konstruktion/-

anläggning. 

 

Utöver ovanstående bedöms risken för annan omgivningspåverkan 

som liten men skall tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. buller. 

 

Markföroreningar. Inga förhöjda risker avseende föroreningar i mark 

bedöms finnas för undwersökningsområdet, varken m.a.p. hälsa eller 

miljörisk och spridning, varken i nuläget eller vid bygg- och 

anläggningsarbeten. Endast en normalt dokumenterad och anmäld 

materialhantering bedöms som erforderlig. 

 

Normala skyddsåtgärder för arbetarskydd och spridning kan vidtagas, 

d.v.s. vanliga skyddskläder och vid behov dammbekämpning. 
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2020-05-15 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 

 

 

Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

 SX► = samlingsprov nr ”X” 

 Rn► = Radonanalys på laboratorium 

    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1 S1►      0 - 0,4 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

2 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

3 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 2,5 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A  grå 

 2,5 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,0 - 3,2 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

4 S1►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,8 - 1,0 siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 2,0 - 2,4 siltig Sand 2 3B   

 2,4 - 3,0 siltig Lera(Morän) med sandskikt, 4 5A   

    finsandskikt     
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5 S1►      0 - 0,7 Mulljord 1 6B   

S2► 0,7 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A   

 

6 S1►      0 - 0,9 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,9 - 1,4 grusig Sand 2 3B   

 1,4 - 2,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 2,0 - 2,3 siltig Finsand 2 3B   

 2,3 - 2,4 siltig Lermorän 4 5A   

 2,4 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

7 S1►      0 - 0,4 F/Mulljord, lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

8 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

S4► 0,4 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

9 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,4 siltig Lera 4 5A   

 1,4 - 1,6 siltig Sand 2 3B   

 1,6 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

10 S3►      0 - 0,8 Mulljord 1 6B   

 0,8 - 1,0 något mullhaltig siltig Finsand 4 5B   

S4► 1,0 - 1,5 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,5 - 1,6 grusig Sand 2 3B   

 1,6 - 1,8 siltig Lera 4 5A   

 1,8 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

11 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 1,5 sandig siltig Lera 4 5A   

 1,5 - 2,0 lerig Sand med lerskikt 2 3B   

 

12 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

 0,4 - 0,6 torvhaltig Mulljord 1 6B   

Rn,S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 1,6 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,6 - 2,0 något grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig sandig Lermorän med grusskikt, 4 5A  grå 

    sandskikt     

 3,0 - 3,5 sandig siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,5 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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13 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 

14 S3►      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 Mulljord, lerig Mulljord, sandig 3 6A   

    Mulljord ev. F/     

S4► 1,0 - 1,7 något lerig siltig Sand 2 3B   

 1,7 - 2,0 något lerig siltig grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,2 siltig Lermorän 4 5A   

 2,2 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

15 S3►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S4► 0,8 - 1,0 lerig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

16 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 2,0 Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 3,0 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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Besöksadress: Telefon: Plusgiro:

Fax: Bankgiro:

E-post: Org. nr:

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

214 ( 599 )



D974_Eslöv Skogsgläntan_jord_sammanställning_PAH+met+bek-medel_200623.xlsx Bilaga 1 a
1 (1)

D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts)

DDT (sum)    

(mg/kg Ts)

Övriga 

bekämpningsmedel

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3.8 60 13 0.27 5.3 12 16 0.02 11 20 53 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 Ej detekterat

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand 3.5 47 10 0.1 5.5 8.8 17 0.018 13 19 33 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord 4.4 58 13 0.29 4.4 12 13 0.018 8.7 18 54 0.055 0.0375 0.0225 0.004 Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand 2.2 28 6.4 0.1 3 7.2 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

MRR enligt NV 10 - 20 0.2 - 40 40 0.1 35 - 120 0.5 2 0.6 - -

KM enligt NV 10 200 50 0.8 15 80 80 0.25 40 100 250 1 3.5 3 0.1 -

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2.5 120 200 500 10 20 15 1 -

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Min 2.2 28 6 0.1 3 7 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 0.004 -

Median 4 53 12 0.19 4.9 10 15 0.018 10 19 43 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Medel 3.5 48 11 0.2 4.6 10 14 0.02 10 17 40 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Max 4.4 60 13 0.29 6 12 17 0.02 13 20 54 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 -

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB maj 2020
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D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB maj 2020 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

NV-KM 0.012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0.04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.

216 ( 599 )



  D974_Bilaga2-Analyser Verifikat_fsida_200703.docx 

Z:\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\D974_Eslöv_Skogsgläntan\D974_Bilaga2-Analyser Verifikat_fsida_200703.docx 

 

 

2020-07-03 

D974 

Eslöv Skogsgläntan 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 – Miljöanalyser  

Laboratorieanalyser - Verifikat 
 

 

 

 Sida 1 Denna försättssida 

 Sida 2-13 Jordanalyser 

217 ( 599 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-140117-01

EUSELI2-00766498
Í%SQbÂÂFS_*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110348Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-0,9)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.7DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.2DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.8Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110349Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-0,9)-(1-1,4)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.5Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110350Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-1)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.5DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.4Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-140120-01

EUSELI2-00766498
Í%SQbÂÂFSbEÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110351Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-1)-(1-2)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts2.2Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.4Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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E123_Eslöv Skogsglänten fsk_jord_sammanställning_PAH+met_210511 Bilaga 1 a
1 (1)

E123_Eslöv Skogsglänten fsk

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As  

(mg/kg Ts)

Barium Ba  

(mg/kg Ts)

Bly Pb  

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co  

(mg/kg Ts)

Koppar Cu  

(mg/kg Ts)

Krom Cr  

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg  

(mg/kg Ts)

Nickel Ni  

(mg/kg Ts)

Vanadin V  

(mg/kg Ts)

Zink Zn  

(mg/kg Ts)

PAH-H  

(mg/kg Ts)

PAH-M  

(mg/kg Ts)

PAH-L  

(mg/kg Ts)

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän 6,7 76 12 0,1 9,1 16 26 0,023 22 28 51 0,055 0,0375 0,0225

3 0-0,4 F/Mulljord 2,4 41 9,9 0,1 3,7 5 9,3 0,014 6,7 13 37 0,055 0,0375 0,0225

3 0,4-1 F/Sand 0,95 14 3,6 0,1 1,7 1,5 5,1 0,0055 4,9 5,4 11 0,055 0,0375 0,0225

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän 5 67 11 0,1 7,8 15 24 0,022 26 22 47 0,055 0,0375 0,0225

8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 5,1 73 47 0,23 9 33 22 0,029 25 30 87 0,56 0,5 0,0225

8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera 4,3 65 18 0,1 7,1 22 20 0,024 20 26 68 0,64 0,67 0,0225

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,7 62 15 0,1 7,3 13 21 0,027 20 24 52 0,055 0,0375 0,0225

10 0-0,3 Mulljord ev. F/ 5 70 19 0,24 7,9 10 19 0,024 14 25 57 0,055 0,0375 0,0225

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän 6,8 72 14 0,1 7,5 14 26 0,028 23 27 59 0,055 0,0375 0,0225

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera 4,1 54 11 0,1 10 16 15 0,03 18 22 45 0,055 0,0375 0,0225

13 0-0,4 F/Mulljord 3,5 58 15 0,1 5,1 8 14 0,027 9,6 22 57 0,055 0,0375 0,0225

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ 4,8 36 10 0,1 4,8 7,2 14 0,016 12 19 29 0,055 0,0375 0,0225

14 0-0,3 F/Mulljord 5,2 55 17 0,1 5,7 10 15 0,025 11 20 56 0,055 0,0375 0,0225

14 0,3-1 siltig Lermorän 7,5 78 19 0,1 17 17 29 0,023 23 31 57 0,055 0,0375 0,0225

15 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,1 88 18 0,1 11 20 29 0,022 37 30 60 0,055 0,0375 0,0225

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14

Min 1 14 4 0,10 1,7 2 5 0,006 5 5 11 0,055 0,0375 0,0225

Median 5 65 15 0,10 7,5 14 20 0,02 20 24 56 0,06 0,04 0,0225

Medel 5,1 61 16 0,1 7,6 14 19 0,02 18 23 52 0,1 0,1 0,0225

Max 7,7 88 47 0,24 17 33 29 0,03 37 31 87 0,64 0,67 0,0225

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB april 2021
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1 (1)

E123_Eslöv Skogsglänten fsk

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB april 2021 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0,4-1 F/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 ospec

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*10 0-0,3 Mulljord ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

14 0-0,3 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*14 0,3-1 siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*15 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max 0,000 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <20 10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.
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Figur 1. Flygbild över Allmänningen, Eslövs kommun. 
Stadens vattentorn ses i den norra delen av området. 

Inventering av fladdermöss inom Eslövs Allmänning,  

Eslövs kommun 

 
Sammanfattning 

 

Fladdermusfaunan inom Allmänningen har dokumenterats under två perioder, juli (yngelperioden) och 
augusti (parnings- och flyttningsperioden). Totalt noterades 4 fladdermusarter inom området, nordisk 
fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och gråskimlig fladdermus. Nordisk fladdermus var 
den klart dominerande arten under båda perioderna. Yngelplatsen var troligen förlagd utanför 
området. Den långörade fladdermusen noterades med färre individer men bedöms ha ynglat inom 
området. Dvärgfladdermusen representerades av 2 st. revirhävdande hannar med harem under 
parningsperioden, medan den gråskimliga fladdermusen var en tillfällig besökare. 

Vi förordar att man frångår principen om fri utveckling i skötseln av området. För att gynna den 
biologiska mångfalden, inklusive fladdermöss och fåglar, måste man börja gallra området och därmed 
öka solinstrålningen. Frihuggning av de gamla ekarna är en annan nödvändig skötselåtgärd. 

 

 

 

Bakgrund 

På uppdrag av Eslövs kommun (kontaktperson: Birgitta Karlsson) har vi inventerat 
fladdermöss inom Eslövs Allmänning, ett centralt beläget naturområde i Eslövs tätort (fig. 1). 

I uppdraget ingick att dokumen-
tera fladdermusfaunan, dels 
under yngelperioden i juli 
månad och dels under augusti 
då parning och flyttning pågår. 

Vegetationen i området utgörs 
av ädellövskog, dominerad av 
ek med inslag av ask och alm. 
Buskskiktet är delvis tämligen 
tätt, bestående av hassel, hag-
torn, slån och nypon. Väster om 
skogen utbreder sig öppna 
gräsytor med enstaka buskar. I 
norra delen av området ligger 
stadens vattentorn (fig. 1). 

 

Metodik 

Allmänningen inventerades den 
2 och 7 juli samt 18 och 19 
augusti, vid samtliga tillfällen 
under bra väderleksförhållan-
den.  
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Vid inventeringen av fladdermössen har vi använt oss av ultraljudsdetektorer, D 240X 
(Pettersson Elektronik AB), utrustade med ”time expansion”. Systemet med ”time expansion” 
innebär att den inkommande ljudsignalen spelas upp med reducerad hastighet, i det här fallet 
10 ggr. Inspelningarna kan analyseras i ljudprogram, i vårt fall BatSound (Pettersson 
Elektronik AB). Utnyttjandet av ”time expansion” ger också längre räckvidder än med det 
ordinarie heterodynsystemet.  

 

Resultat 

Totalt noterades 4 olika fladdermusarter, varav nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) var 
den klart dominerande vid samtliga inventeringstillfällen (tab. 1). Störst antal observerades 
jaga kring vattentornet (fig. 2). Andra viktiga näringssöksområden var gläntan sydost 
vattentornet samt längs stigarna och skogens västra bryn (fig. 1). Närvaron av nordisk 
fladdermus inom Allmänningen under reproduktionstiden tyder på att det rör sig om en 
yngelkoloni. Eftersom arten föredrar att yngla i byggnader ligger troligen reproduktionsplat-
sen utanför Allmänningen. 

Den andra stationära arten inom området är långörad fladdermus (Plecotus auritus) (tab. 1). 
Dess dagtillhåll utgörs vanligen av håligheter i träd. Med hänsyn till att arten ofta bildar små 
yngelkolonier har den troligen reproducerat sig inom området. 

Dvärgfladdermusen (Pipistrellus pygmaeus) representerades av 2 st. hannar, som hade 
etablerat var sitt parningsrevir, den ene vid infarten till vattentornet, den andre i nordvästra 
delen av skogen.  

Den gråskimliga fladdermusen (Vespertilio murinus) var en tillfällig besökare i området. 
Arten jagar över stora områden. Den ynglar vanligen i byggnader i det öppna 
jordbrukslandskapet medan parningsområdet är förlagt till tätorterna. 

 

Tabell 1. Antalet noterade fladdermöss inom Eslövs Allmänning, Eslövs kommun under 2008. 

Datum Nordisk 
fladdermus 

Långörad 
fladdermus 

Dvärgfladder-
mus 

Gråskimlig 
fladdermus 

2.7 11-20 2-5 1 1 

10.7 11-20 2-5 2  

18.8 11-20 2-5 2-5 1 

19.8 11-20 2-5 2-5  

 

 

Åtgärder för att främja fladdermössen inom Allmänningen 

Totalt omfattar Allmänningen ca 7 ha, varav den södra hälften utgörs av ett naturreservat, 
bildat redan 1919. Den norra delen av området är parkmark, som har fått utvecklas fritt liksom 
reservatet. Enda skötselåtgärden har varit att hålla stigarna öppna. 

Skötselprincipen om fri utveckling av ett skogsområde var från början tänkt att tillämpas på 
skogar där de naturliga störningarna i form av stormar, bränder, skogsbete mm stod för 
”gallringen”. I Sverige kom tyvärr ”fri utveckling” att tillämpas på alla typer av skogar, 
inklusive kulturskogar utan några påtagliga störningar. Eftersom Naturvårdsverket 
rekommenderade skötselmodellen fick den stor spridning med början under 1980-talet.  
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I frånvaro av en störningsregim leder ”fri utveckling” till en igenväxning av en skog. 
Igenväxningen leder i sin tur till minskad solinstrålning med påföljd att den biologiska 
mångfalden minskar. Ett bra exempel är Dalby Söderskog där antalet kärlväxter minskat med 
mer än hälften. Människans påverkan på landskapet genom årtusenden har gynnat 
öppenmarksarter medan arter knutna till den tätare skogen har missgynnats. Av detta kan vi 
dra en viktig slutsats. Merparten av våra växt- och djurarter som finns idag är knutna och 
anpassade till de öppna och halvöppna markerna. 

”Fri utveckling” bygger också på en myt att vegetation som inte är påverkad av människan 
har ett högre naturvärde. Även om man inte kunde återskapa urskogar skulle man ändå kunna 
skapa skogar som liknade dessa.  

För att gynna insektsfaunan och därmed också fågel- och fladdermusfaunan inom 
Allmänningen måste man börja gallra, både i busk- och trädskiktet. Gallringen bör utföras så 
att man skapar variation i tätheten av vegetationen, öppningar resp. tätare buskage. Däremot 
får inga gallringar göras i brynet längs skogens västra begränsning, eftersom en ökad 
vindexponering påverkar mikroklimatet negativt i skogen. Många av de gamla ekarna är 
också i starkt behov av att frihuggas. Eken är det trädslag som lättast skadas av tätt 
intillväxande träd, s.k. ”piskare”. Genom att frihugga ekarna förlänger man också livet på 
dessa. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Jaktområde för nordisk fladdermus 
(Eptesicus nilssonii) inom Allmänningen, 
Eslövs kommun. 
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Yttrande över detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl. i 
Gårdstånga, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan har varit på samråd från den 1 september 2020 till den 30 
november 2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
- Underrättelse om granskning för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i 

Gårdstånga, Eslövs kommun 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2021 Granskning för detaljplan för 

fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, 
Eslövs kommun 

- Samrådsredogörelse 
- Planbeskrivning 
- Redovisning av utförd arkeologisk undersökning 
- Rapport översiktlig markmiljöundersökning 
- Bullerutredning 
- Bilaga till bullerutredning 
- Plankarta A1 

Beredning 
Tjänsteperson på kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom materialet och har 
inga synpunkter att lämna på detaljplanen. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Marcus Kulle Emil Ahlqvist 
Förvaltningschef Controller 
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Underrättelse om granskning för Detaljplanen 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 23 juni 2021 § 96 att 
skicka ut detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 
och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun på granskning.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra ett nytt 
bostadsområde i Gårdstånga som är anpassat till befintlig by, terräng, buller 
och vattenförhållanden. Det nya bostadsområdet ska fungera som ett 
komplement till redan befintlig bostadsbebyggelse i Gårdstånga samt 
förhålla sig till riksintresse för kulturmiljövården. Området har en låg 
exploateringsgrad, vilket skapar förutsättningar till en grön utemiljö. 
Planförslaget är även försett med en användningsbestämmelse om 
dagvattenhantering och ett villkor om att startbesked för bostadsbyggnation 
inte får ges före bullervall är utförd längs väg 104.  
 
Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under 
samrådet och genom nya eller kompletterade undersökningar. Några av de 
största ändringarna är att exploateringen har minskat och att höjden på 
bullervallen har ökat.  
 
Underlag: 
(handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/gardstanga1525mfl, under 
rubriken Status och handlingar) 
 

 Planbeskrivning Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Plankarta Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Samrådsredogörelse Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Sammanträdesprotokoll ksau 
 Rapport översiktlig markmiljöundersökning Gårdstånga 15:25 med 

flera 
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning inom fastigheterna 

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 
 Bullerutredning Gårdstånga 
 Bilaga till bullerutredning, Bullerkarta Gårdstånga 15:25 
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Processen med Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. sker med standard-

förfarande. Det innebär att den först skickas ut på samråd, därefter 

granskning innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av 

information och synpunkter för att utveckla detaljplaneförslaget. 

 

Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella 

övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om 

detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni 

förmedla denna underrättelse. 

 
SAMRÅDSTID  5 juli till 1 september 2021 
 
HANDLINGARNA  Eslövs stadshus, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag- 
FINNS HÄR  fredag kl.08.00-16.30. Eslövs stadsbiblioteks 

foajé, Norregatan 9 i Eslöv, måndag-torsdag kl. 
10.00-19.00, fredag kl. 10.00-18.00 och lördag 
kl. 10.00-14.00. 
Eslövs kommuns hemsida, 
www.eslov.se/gardstanga1525mfl 

 
SYNPUNKTER  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen 

till Eslövs kommun senast 1 september 2021. 
Den som ingår i den upprättade samrådskretsen 
och inte framfört skriftliga synpunkter senast 
under granskningsförfarandet kan förlora rätten 
att senare överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen. 
 
Synpunkter lämnar du enklast genom 
kommunens e-tjänst för samrådssvar som du 
hittar på kommunens hemsida 
www.eslov.se/gardstanga1525mfl. Här finns 
även alla handlingar. 
 
Synpunkter kan även lämnas via brev eller e-post 
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommun 
241 80 Eslöv 
e-post: kommunledningskontoret@eslov.se 

 
FÖR MER Matilda Suneson, 0413-620 18 

INFORMATION  matilda.suneson@eslov.se 

Mikael Vallberg, 0413-624 23, 

mikael.vallberg@eslov.se 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 96    KS.2019.0197 

Granskning för detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 
15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för fastigheterna 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga. Sökande önskar att 
genom detaljplan pröva lämpligheten för bostäder. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
gav sökande positivt planbesked och planuppdrag enligt beslut § 56, 2019. 

Ett förslag till detaljplan har varit på samråd från den 1 september 2020 till den 30 
november 2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljplaneprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för Detaljplan Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 

15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Plankarta Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Samrådsredogörelse Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Rapport översiktlig markmiljöundersökning Gårdstånga 15:25 med flera 
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning inom fastigheterna Gårdstånga 

15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 
 Bullerutredning Gårdstånga 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till granskningshandlingar för 
detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs 
kommun. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra ett nytt 
bostadsområde i Gårdstånga som är anpassat till befintlig by, terräng, buller och 
vattenförhållanden. Det nya bostadsområdet ska fungera som ett komplement till 
redan befintlig bostadsbebyggelse i Gårdstånga samt förhålla sig till riksintresse för 
kulturmiljövården. Området har en låg exploateringsgrad, vilket skapar 
förutsättningar till en grön utemiljö. Planförslaget är även försett med en 
användningsbestämmelse om dagvattenhantering och ett villkor om att startbesked 
för bostadsbyggnation inte får ges före bullervall är utförd längs väg 104. 

Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under samrådet 
och genom nya eller kompletterade undersökningar. Några av de största ändringarna 
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2021-06-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

är att exploateringen har minskat och att höjden på bullervallen har ökat. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget är färdigt att hållas tillgängligt 
för granskning. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i 
Gårdstånga, Eslövs kommun hålls tillgänglig för granskning och sista dag för 
granskning är den 1 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Sökande 
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KS.2019.0197 
 
 

 
 
 
2021-06-04 
Matilda Suneson 
0413-62018 
Matilda.Suneson@eslov.se 
 

Samrådsredogörelse   
 
Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, 
Eslövs kommun 
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2020 att skicka 
Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun på 
samråd. Detaljplanen har varit utställd för samråd 2020-09-01 – 2020-11-30. 
Totalt har 21 yttranden inkommit, varav 20 yttranden är med erinran. 
Sakägare och övriga berörda har fått information om detaljplanen skickad 
till sig och därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.  

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter 
tabellen. Kommunledningskontorets kommentarer till yttrandena redovisas 
med kursiv och fet text efter respektive yttrande. Inkomna yttranden med 
ingen erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.  
 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen Skåne    m.e 
1.2 Räddningstjänsten Syd    m.e 
1.3 Lantmäteriet    m.e 
1.4 Regionala utvecklingsnämnden  m.e 
1.5  Trafikverket     m.e  
    
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1  Barn- och familjenämnden   i.e 
2.2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
2.3 Skanova AB     m.e 
2.4 PostNord Sverige AB   m.e 
2.5 Kultur- och fritidsnämnden  i.e 
2.6 MERAB    m.e 
2.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.8 Vård- och omsorgsnämnden  m.e 
2.9  VA SYD    m.e 
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3. Medborgare 
3.1  Medborgare 1   m.e 
3.2 Medborgare 2   m.e 
3.3 Medborgare 3   m.e 
3.4 Medborgare 4   m.e  
3.5 Medborgare 5   m.e 
3.6  Medborgare 6   m.e
     
   
 
   
1. Statliga myndigheter 
 
1.1 Länsstyrelsen Skåne   m.e 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i 
anslutning till befintlig by. Planområdet är totalt cirka 31 000 kvadratmeter 
och omfattar fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. 
Fastigheterna är privat ägda. Området är inte detaljplanelagd sedan tidigare. 
 
Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området 
gäller ”Översiktsplan Eslöv 2035” antagen 31 maj 2018 som anger en 
ändrad markanvändning från jordbruksmark till stadsbygd inom 
planområdet. Översiktsplanen betonar att ny bebyggelse i Gårdstånga i 
första hand bör tillkomma genom komplettering av befintlig bebyggelse 
med fokus på flerfamiljshus, för att möjliggöra omflyttning inom byn. Ny 
bebyggelse ska beakta de kulturhistoriska värdena och bebyggelsens skala 
och utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse. Planen är förenlig 
med översiktsplanens intentioner. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i MB 6 kap. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintresse Kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB  
Planområdet ligger inom riksintresse Svenstorp- Hviderup – Flyinge-Västra 
Hoby [M80]. Kommunens bedömning är att riksintresset inte kommer att 
påverkas negativt eftersom bebyggelsen inom planområdet är tänkt att 
smälta in i den befintliga bebyggelsestrukturen och karaktären som 
kännetecknar Gårdstånga. Länsstyrelsen kan dock inte se att detta 
säkerställs av detaljplanen.  
 
Av planbeskrivningen framgår att det rör sig om traditionella husvolymer, 
men detaljplanen medger inga preciserade ytor eller uppdelning av byggrätt 
i olika volymer. Länsstyrelsen anser att kapitlet konsekvenser behöver 
kompletteras vad gäller påverkan på riksintresset utifrån vad detaljplanen 
tillåter, exempelvis två större flerbostadshus. Alternativt att 
planbestämmelserna regleras för att fastställa gestaltningsidén ”gårdsliknade 
bebyggelse i en parkmiljö”.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning  
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde dag-, spill- och dricksvatten, 
men kommer att anslutas till befintligt verksamhetsområde. Av 
planhandlingarna framgår att det befintliga dagvattennätet är väldigt belastat 
idag och att vid höga skyfall stiger avloppsvattnet hos flera hushåll i 
Gårdstånga. Detta beror på att avloppsnätet och dagvattennätet bitvis är 
sammankopplat. Detta leder till att flera hushåll väster om planområdet 
drabbas av översvämningar när höga skyfall.  
 
Länsstyrelsen anser att dagvattenlösningen vad gäller diket behöver 
förtydligas i planhandlingarna Detta eftersom det framkommer att diket är 
en förutsättning för att planområdet ska kunna anslutas till VA-nätet samt att 
det är en förutsättning för att planen ska antas. Länsstyrelsen kan inte se att 
det finns någon planbestämmelse i plankartan som reglerar själva diket, men 
att det finns illustrationstext för dike. Länsstyrelsen efterfrågar även om ett 
utvecklat resonemang i planhandlingarna kring hur kommunen kommit fram 
till att den tekniska anläggningen, som dagvattendammen utgör, är 
tillräckligt för att lösa den redan ansträngda situationen med ett överbelastat 
dagvattennät vid höga skyfall.  
 
Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd 
eller av vilken kvalitet, kan kommunen behöva säkerställer ytor för 
dagvattenhanteringen om det är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt att kommunens 
miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i 
planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att 
eventuella åtgärder som behövs är förenliga med planen. 
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Av planhandlingarna framgår det att kommunen bedömer att en bullervall 
kommer att krävas för att säkerställa att bullernivåerna följer de angivna 
riktvärdena. Det framgår att bullervallen kommer att bidra till att 
riktvärdena hålls vid alla fasader och våningsplan samt att stora delar av 
ytan runt den planerade bebyggelsen når riktvärdet för uteplats. Uteplatser 
kan därmed placeras ganska fritt vid den planerade bebyggelsen. Vidare 
kommer bullervallen även minska buller gynna den befintliga bebyggelsen i 
Gårdstånga.  
 
Länsstyrelsen tolkar utifrån planhandlingarna samt medföljande 
bullerutredning att en bullervall är en förutsättning för att dels få till 
bullerskyddade uteplatser samt dels för att uppnå riktvärdena för buller vid 
fasad inom delar av planområdet. Kommunen kan reglera detta genom ett 
villkor för startbesked om att föreslagen bebyggelse inte får ges förrän 
bullervallen finns på plats. Länsstyrelsen menar också på att det är otydligt i 
planhandlingarna gällande vilken av beräkningsfallen från bullerutredningen 
som kommunen utgått från i planförslaget. Detta behöver tydliggöras i de 
kommande planhandlingarna. 
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Länsstyrelsens rådgivning  
Information om fornlämningar  
Utifrån fornlämningsbilden bedömer Länsstyrelsen att det sannolikt kan 
finnas dolda fornlämningar under mark inom det aktuella detaljplanområdet. 
Både gravar och boplatser kan förekomma inom området. En arkeologisk 
utredning måste därför genomföras innan fastigheten kan exploateras. 
Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen ställa krav på arkeologisk utredning vid en exploatering 
som tar ett större markområde i anspråk om det finns goda skäl att anta att 
exploateringsområdet innehåller under mark dolda, ej registrerade 
fornlämningar.  
 
Den arkeologiska utredningen syftar till att konstatera om fornlämning 
berörs av exploateringen och om möjligt avgränsa en eventuell påträffad 
fornlämning. Utredningsresultatet ska fungera som ett besluts- och 
planeringsunderlag för såväl Länsstyrelsen som för kommunen. För 
kommunen så att ingrepp i fornlämningar kan undvikas och att kostsamma 
arkeologiska undersökningar kan undvikas för att ta bort eventuella 
fornlämningar. Därför bör utredningen genomföras så tidigt som möjligt. 
Kostnaderna för de arkeologiska insatserna åvilar arbetsföretaget.  
 
Eslövs kommun uppmanas att i god tid kontakta länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet för initiering av en arkeologisk utredning. 
 
Information om biotopskydd  
Länsstyrelsen vill informera om att det formellt sett inte finns något hinder 
mot att anta en detaljplan som berör biotopskyddade miljöer. Kommunen 
bör dock vara uppmärksam på att de delar i detaljplanen som berör intrång i 
biotopskyddade miljöer ej kan genomföras om Länsstyrelsen inte beviljat 
dispens. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att parallellt med 
detaljplaneprocessen söka dispens för de intrång som avses göras i de 
biotopskyddade miljöerna. Biotopen bör i första hand skyddas i 
planbestämmelserna.  
 
Råd om planförfarande  
Länsstyrelsen ger kommunen rådet att komplettera planbeskrivningen med 
information om vilket förfarande som planförslaget tas fram med. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande Riksintresse Kulturmiljövård, MKN 
vatten/risk för översvämningar samt buller enligt ovan så att det visas att 
platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen 
några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschef Hanne Romanus. 
Planhandläggare Samu Manselius har varit föredragande. Detta beslut har 
bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
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Kommentarer: 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Kommunledningskontoret har lagt in en planbestämmelse som tar hänsyn 
till omgivande bebyggelses karaktär och utformning. 
Kommunledningskontoret har även kompletterat kapitlet konsekvenser med 
en analys om påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning  
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Planförslaget. Dag- och spillvattnet är bitvis 
sammankopplat i Gårdstånga, men det stora problemet är att det rinner 
markvatten från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1. Markvattnet rinner 
senare ner i dag- och spillvattensystemet och som senare leder till att flera 
hushåll väster om planområdet drabbas av översvämningar. Markvattnet 
ska därför ledas bort från planområdet så att det inte kommer ner i dag- 
och spillvattennätet. Exploatören kommer att leda markvattnet i ett 
befintligt dike som går längs med Gårdstångabacken och vidare bort till 
kvävedammar i nordvästra Gårdstånga. Exploatören kommer att genomföra 
åtgärder som säkerställer att markvattnet hamnar i diket. Dagvatten som 
faller inom planområdet kommer att ledas via ett dike och så småningom 
fram till dagvattendammen. Förutom diket och dagvattendammen kommer 
planområdet anslutas till VA SYD:s dagvattennät. Kommunledningskontoret 
redogör kring exploatörens ansvar för att förbättra diket som omhändertar 
markvattnet från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1 i Genomförandet-
kapitlet. Kommunledningskontoret har tillsammans med miljöavdelningen 
och exploatören en tät dialog kring dag- och skyfallssituationen i 
Gårdstånga. Genomförandet av diket norr om Gårdstångabacken kommer 
att säkerställas i ett exploateringsavtal som tecknas innan detaljplanen går 
upp för beslut om antagande.   
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Kommunledningskontoret har kompletterat plankartan med villkor om att 
startbesked för bygglov inte får ges före bulleråtgärd är utförd. 
 
Information om fornlämningar  
Kommunledningskontoret har utifrån Länsstyrelsens bedömning om 
fornlämningsbilden inom planområdet, genomfört en arkeologisk utredning. 
Resultatet av utredningen redovisas under rubriken Arkeologi i Konsekvens-
kapitlet.  
 
Information om biotopskydd  
Kommunledningskontoret avser inte att genomföra ett intrång i den 
biotopskyddade miljön. De värdefulla träden står utanför fastighetsgränsen. 
Kommunledningskontoret har därför valt att exkludera träden ur 
planområdet.  
 

1.2 Räddningstjänsten Syd   m.e 
Riskhänsyn 
Inget att erinra. 
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Brandvattenförsörjning 
I samrådshandlingen anges att det idag finns en brandpost cirka 150 meter 
från planområdet, i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen. Med 
enbart en brandpost i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen 
uppgår avståndet till planområdets ytterkanter till över 400 m. 
Räddningstjänsten Syds bedömning är att brandpostnätet behöver byggas ut 
i samband med nybyggnad i Gårdstånga och ser behov av att utreda frågan i 
detta planärende tillsammans med Eslövs kommun och VA-Syd. 
 
Räddningstjänstens förmåga att släcka bränder skiljer sig åt beroende på 
vilken typ av bebyggelse som finns i området. Bebyggelse där det finns 
spridningsrisk vid brand, t.ex. radhus, innebär att brandvattenförsörjningen 
är mer kritisk. Det är därför viktigt med snabb uppkoppling mot 
brandpostnätet.  
 
Med tanke på att placeringen av byggnader inom området ej verkar vara helt 
fastställd ännu så kan ni ha med er följande som stöd i ert fortsatta arbete: 
Avstånd mellan brandposterna bör vara maximalt cirka 150 meter. 
Avståndet avser inte ”fågelvägen” utan vi räknar faktisk slangdragning där 
hänsyn ska tas till byggnader, buskage etc. Avståndet mellan brandpost och 
eventuell uppställningsplats för släckbil bör inte överstiga 75 meter. 
Uppställningsplatsen ska vara placerad maximalt 50 meter från byggnadens 
entréer/angreppsväg, vilket ger ett totalt avstånd om cirka 125 meter. 
Om uppställningsplatsen är placerad nära angreppsvägarna kan avstånd 
mellan uppställningsplats och brandpost förlängas under förutsättning att det 
maximala avståndet om cirka 125 meter bibehålls. Observera att detta är 
ungefärliga avstånd och ska ses som storleksordningar. Minst lika viktigt 
som avstånd är logisk placering.  
 
Flödet i brandposterna skall dimensioneras enligt VAV-normen P-83. 
 
Insatstid 
Området ligger inom normal insatstid (10 min). 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Räddningstjänstens tillgänglighet till området bedöms god. Föreslagen 
bebyggelse förväntas utrymma utan hjälp av räddningstjänsten. 
 
Kommentar: 
Brandvattenförsörjning 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
planhandlingarna med informationen dagslägets förutsättningar. 
Kommunledningskontoret har tillsammans med Räddningstjänsten Syd och 
VA SYD kommit fram till att en till brandpost kommer att placeras i 
anslutning till planområdet. Detta förtydligas i planbeskrivningen under 
rubriken Brandposter och i Genomförandekapitlet.   
 
Insatstid 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
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Räddningstjänstens tillgänglighet 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
 
1.3 Lantmäteriet     m.e 
E-område för dagvattendamm 
Vem är avsedd som förvaltare av dagvattendammen. Är det fastigheterna 
inom området eller kommunen i egenskap av huvudman för vatten och 
avloppstjänster. Detta bör beskrivas i planhandlingarna. Det brukar normalt 
ses som en avvikelse från gällande detaljplan att låta E-områden ingå i 
bostadsfastigheter, E-områden brukar oftast utgöra egna fastigheter. Planen 
kan också komma att genomföras genom en fastighetsindelning i mindre 
bostadsfastigheter, vilket planförfattaren bör överväga beroende på svaren i 
fråga ovan. 
 
Med nuvarande plan bör planförfattaren fundera över tillträde till E-området 
(området ligger helt inom kvartersmark för bostäder. Om inte annat bör det 
framgå under genomförande i planbeskrivningen. 
 
Ett alternativ till E-område kan vara markreservat för 
gemensamhetsanläggning eller allmän plats med utformning 
dagvattendamm med enskilt huvudmannaskap. 
 
Ledningsrätt inom område utlagt för kvartersmark 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkström till förmån för 
Lund Orgelläktaren 9. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella 
sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för 
allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att 
starkströmsledningarna ska tas bort/flyttas behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område.  
 
Boverkets allmänna råd 
Boverkets allmänna råd har ändrats 2020-10-01 (2020:6). Bl.a. har 
administrativa bestämmelser utgått och ersatts av egenskapsbestämmelser, 
detta gäller även huvudmannaskapet. Gällande bestämmelse om korsmark är 
formuleringen enligt nu gällande allmänna råd: Marken får endast förses 
med (viss typ av byggnadsverk). För tydlighetens skull kan det framgå vilka 
allmänna råd som använts vid planarbetet. 
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid 
handläggningen av detaljplanen. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Samtliga fastigheter inom planområdet verkar vara i samma ägares hand. 
Det verkar som att fastighetsägarens/exploatörens syfte är att hela 
planområdet ska utgöra en fastighet vilket framgår i beskrivningen. 
Lantmäteriet vill här framföra förutom ovan påtalade om E-området, finns 
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inget hinder mot att fastigheten indelas i mindre enskilda bostäder. Med 
fördel kan detta framgå i den fastighetsrättsliga beskrivningen. 
 
Kommentarer: 
E-område för dagvattendamm 
Kommunledningskontoret har kompletterat planhandlingarna med 
information om vem som är avsedd att förvalta dagvattendammen och 
bebyggelsen.  
 
Ledningsrätt inom område utlagt för kvartersmark 
Kommunledningskontoret har lagt in ett u-område för ledningsrätten.  
 
Boverkets allmänna råd 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och kompletterat 
planhandlingarna med vilken version av Boverkets allmänna föreskrifter 
och råd som har används vid handläggningen.  
 
1.4 Regionala utvecklingsnämnden   m.e 
Region Skåne ser positivt på en planerad förtätning med bostäder i 
Gårdstånga och att planförslaget möjliggör ett mer varierat bostadsutbud i 
en ort med enbart småhus. Detta stämmer väl överens med Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 
2030, som bland annat för fram behovet av ett brett utbud av olika sorters 
bostäder så att det blir möjligt för alla att leva och verka i hela Skåne. 
 
Det är också lovvärt att planförslaget lägger stor vikt vid gestaltningen och 
tar avstamp i platsens karaktärsgivande bebyggelse. Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 
2030 betonar vikten av en god gestaltad livsmiljö i bebyggelseplaneringen. 
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12- 
05 § 9. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av Regionala utvecklingsnämndens 
yttrande.  
 

1.5 Trafikverket     m.e 
Vägar 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 104 och väg 946. 
 
I planbeskrivningen framförs närheten till forskningsanläggningarna i 
Brunnshög, Lunds kommun (på ett avstånd om ca 7 km) som en stor fördel 
för utbyggnadsområdet. Trafikverket efterfrågar därför ställningstagande om 
hur hållbara transporter till Brunnshög ska tillgodoses? Då detaljplanen 
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innebär nyexploatering anser Trafikverket att det är av största vikt att i ett 
tidigt skede planera för hållbara transporter, både för transporter till 
arbetsplats och samhällsservice.  
 
I planbeskrivningen anges att trafikutredning är framtagen (Sweco AB 
2020-01), Trafikverket har dock inte tagit del av trafikutredningen och kan 
inte verifiera vilken prognos man utgått från. Detaljplanen anger att väg 104 
har ett ÅDT på 3010 (mätår 2017), Trafikverket vill dock poängterat att 
ÅDT höjs avsevärt norr om korsningen väg 104/946 till ÅDT ca 6000 
(mätår 2017). Väg 946 har ett ÅDT på ca 650 (mätår 2015), Trafikverket ser 
att det finns risk för ökad belastning på väg 946 och anser att detaljplanen 
ska kompletteras med redovisning om påverka på väg 946 till följd för 
planförslaget, inte minst då forskningsanläggningarna i Brunnshög, Lunds 
kommun anges som en tydlig målpunkt.  
 
Trafikverket vill påminna om att dagvattenhantering inte får anordnas så att 
vatten släpps ut i vägdike till statlig väg. Trafikverkets vägdiken ska endast 
hantera vatten från vägen. 
 
Buller 
Trafikverket har tagit del av bullerutredning (Sweco, 2020-01). 
Bullerutredningen har tagit höjd för basprognos 2040 vilket Trafikverket är 
positiva till, dock saknas planbestämmelser kring buller i plankartan och 
Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med detta inför 
granskningsskedet.  
 
Bullerutredningen föreslår att bullervall ska placeras utmed väg 104 och 
anges i plankartan som m1. Trafikverket kan inte acceptera att hela området 
m1 innebär bullervall och Trafikverket anser att m1 ska specificeras för att 
säkerställa exakt utformning och placering av bullervallen. Trafikverket 
förutsätter att granskningshandlingarna kompletteras med vilket avstånd 
som gäller mellan väg 104 och väg 946 och bullervallen samt 
sektionsritning av bullervallen för att säkerställa Trafikverkets krav.  
Därtill, i bullerutredningen framgår två alternativ för bullervallen och 
Trafikverket kan inte utläsa vilket av alternativen man valt att gå vidare med 
i plankartan. Trafikverket har inte kunnat ta ställning till hur bullervallen 
påverkar siktförhållandena vid korsningen väg 104/väg 946. Trafikverket 
förutsätter att granskningshandlingarna kompletteras med detta underlag och 
att man uppfyller VGU. 
 
Anslutning 
Planområdet ansluts via befintliga anslutningar till statlig väg 104 och väg 
946. Planförslaget innebär inga nya anslutningar till statlig väg vilket 
Trafikverket ser som positivt då Trafikverket är restriktiva mot nya 
anslutningar till statlig väg. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Trafikverket anser att detaljplanen bör uppmuntra till hållbara transporter 
och anser att man bör planerar för utbyggande av både gc och kollektivtrafik 
för att inte ytterligare förstärka pendling med bil. 
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Järnväg 
Trafikverket vill även påminna om att Eslövs kommun berörs av 
utredningsområde för Ny generation järnväg. Trafikverket rekommenderar 
att berörda aktörer håller sig uppdaterade om planeringsläget för Ny 
generation järnväg. 
 
Kommentar: 
Vägar 
Kommunledningskontoret har förtydligat under rubriken Trafik i 
Förutsättningskapitlet i planbeskrivningen, hur boende inom planområdet 
kan resa hållbart till forskningsanläggningarna i Brunnshög men även till 
orter med ett större serviceutbud än Gårdstånga.   
 
Kommunledningskontoret vill förtydliga att ingen trafikutredning är utförd i 
samband med framtagandet av planförslaget, utan en bullerutredning som 
delvis baseras på hur trafiksituationen ser ut i dagsläget men även år 2040. 
Kommunledningskontoret har sänkt exploateringsgraden i förslaget och 
istället föreslår kommunen en exploatering som motsvarar cirka 30 hushåll 
inom planområdet. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget inte kommer innebära 
en avsevärd belastning på väg 946 och inte heller på de vägar som leder till 
forskningsanläggningarna i Brunnshög. 
 
Buller 
Plankartan är försedd med en egenskapsbestämmelse som definierar var 
bullervallen kommer att vara placerad inom planområdet. 
Kommunledningskontoret har kompletterat plankartan med villkor om att 
startbesked för bygglov inte får ges för ens bulleråtgärd är utförd.  
 
Kommunledningskontoret har även kompletterat planhandlingarna med en 
sektion som visar bullervallens utformning i förhållande till väg 104. 
Bullervallen är planerad att ha en organisk form som smälter samman med 
omgivningen och som samtidigt inte skapar några trafikrisker. Bebyggelse 
kommer främst vara koncentrerad till planområdets mitt och för att 
säkerställa att bullervallen inte medför nedsatt sikt vid korsningen väg 946 
och väg 104 har en del av bullervallens norra del tagits bort. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och avser att följa 
VGU i detaljplanen.   
 
Anslutning 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och anser att det 
hade varit önskvärt att anlägga fler gång- och cykelvägar i området. 
Kommunledningskontoret vill även förtydliga att det idag finns en gång- och 
cykelväg till Flyinge, Eslöv och Lund. 
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Järnväg 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
 
 
 
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1 Skanova AB     m.e 
Skanova har kabelanläggningar inom planområdets som sannolikt kommer 
att beröras av planförslaget. Anläggningarnas läge (ej lägesinmätta) framgår 
ungefärligt av kartan nedan. Skanova yrkar med anledning av detta att 
följande införs i genomförandebeskrivningen:  
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggnings funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”  
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Kommentarer: 
För att säkerställa Skanovas kabelanläggningar har 
Kommunledningskontoret lagt in ett u-område i plankartan. 
Kommunledningskontoret har även tydliggjort i planbeskrivningen i kapitlet 
Genomförande att eventuella flyttningar eller andra åtgärder på Skanovas 
kabelanläggnings funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.  
 
 
2.2 PostNord Sverige AB   m.e 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på 
mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering 
som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
Kommentarer: 

256 ( 599 )



12 
 

Kommunledningskontoret har tagit del av Post Nords yttrande. 
 
2.3 MERAB     m.e 
MERAB har inget att erinra men vill påpeka att den kommunala 
Renhållningsföreskriften innehåller krav som måste följas vid nyetablering 
och ombyggnad. 
 
För att underlätta projektering har MERAB tagit fram en checklista enl. bif. 
bilaga. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen. 
 
2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnads synpunkter på detaljplanen i korthet, 
respektive avdelnings yttrande bifogas i sin helhet. 
 
Överväg att ändra reglering av byggnaders höjd från byggnadshöjd till 
nockhöjd. Överväg ytterligare alternativ gällande taktäckning på 
huvudbyggnader. Sammanställ planbestämmelserna logiskt på plankartan. 
Förse plankartan med utfartsförbud mot väg 104, och där utfart med hänsyn 
till sikt och skyddsvärda träd är olämpligt, 4 kap. 9 § PBL. 
 
Enligt översiktsplanen ska VA-kapacitet finnas för ny bebyggelse i området, 
spillvattennätet är ännu inte kopplat till Södra Sandby. Tillräcklig kapacitet 
måste finnas för att bygglov ska kunna beviljas. Tydliggör biotopskyddet. 
Märk ut allén på plankartan, 4 kap. 8 § PBL. Inför bestämmelse om att 
markens lämplighet (markföroreningar) för bebyggelse ska säkerställas, 4 
kap. 14 § 4 PBL. Avseende radonrisk: Av handlingarna framgår det inte om 
planområdet ligger inom låg- normal- eller högriskområde. Om normalrisk 
eller högre: Inför bestämmelse om radonskyddat byggande, 4 kap. 12 § 1 
PBL. 
 
Miljöavdelningens yttrande över detaljplan Gårdstånga 
15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta 
Miljö och Samhällsbyggnad ser gärna att sedumtak (eller annat grönt tak) 
tillåts även för bostadshus. Förutom flera fördelar i förhållande till 
klimatanpassning (kan till exempel fördröja nederbörd och minska 
inomhustemperatur) är gröna tak även estetiskt tilltalande och smälter in i en 
grönskande omgivning. 
 
 
 
Vatten, avlopp och energi 
Följande gäller enligt översiktsplanen för Gårdstånga och Flyinge: ”För dag 
och spillvatten finns det idag däremot inte tillräckligt med kapacitet. Byarna 
kommer att kopplas till Södra Sandbys avloppsreningsverk, vilket beräknas 
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till 2020, men återtalet är osäkert. Först efter detta finns det kapacitet för ny 
utbyggnad. Översiktsplanen nämner även specifikt för detta område att  
VAkapacitet måste finnas för ny bebyggelse. Då spillvattennätet inte 
kopplats till Södra Sandbys avloppsreningsverk bedömer Miljö och 
Samhällsbyggnad att nybyggnation för närvarande inte följer 
översiktsplanen. 
 
Installationer i bostadsbyggnader ska vara av sådan typ att god hushållning 
av vatten och energi främjas. God hushållning av vatten i bostadsbebyggelse 
innebär att bästa teknik ska användas avseende installation av 
toalettarmatur, övriga sanitetsinstallationer och vattenkranar. 
 
God hushållning av energi förutsätter att bästa teknik ska användas så att 
bebyggelsen är energieffektiv. 
 
Bevarande av befintlig allé 
Längs vägen vid den aktuella fastigheten och i anslutning till det aktuella 
området på fastighet Gårdstånga 15:25 området finns en allé bestående av 
levande och döda skogslönnar. Allén är mycket gammal och utgör den sista 
resten, söder om väg E22, av den långa allé som gick längs den gamla vägen 
mellan Gårdstånga och Eslöv och kan ses på äldre flygbilder och är 
markerad i häradskartan från 1900-talets början. Träden har på grund av sin 
ålder mycket höga naturvärden och är klassade som särskilt skyddsvärda. 
Gamla Alléer har även höga värden för områdets kulturmiljö och 
kulturvärden. Skogslönn är inte ett vanligt alléträd i kommunen vilket gör 
den extra speciell. Alléer har generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 
kap. 
 
Dagvatten 
Beträffande dagvatten går det inte av planbeskrivningen att utläsa om 
dagvattendammens volym på ca 2 000 kbm är tillräcklig för att fördröja 
dagvattnet från området så mycket att det inte försämrar situationen för 
nedströms liggande bebyggelse. Ny exploatering får inte försämra 
situationen för nedströms liggande befintlig bebyggelse enligt kommunens 
Dagvatten- och översvämningsplan. För att dammen ska kunna fungera som 
fördröjnings och reningsmagasin är det även helt avgörande ur tillflöden och 
utlopp konstrueras och höjdsätts. Utloppet behöver till exempel vara strypt 
för att en fördröjande effekt ska kunna uppnås samtidigt som dammen måste 
kunna tömmas under torrperioder för att kunna vara redo att ta emot vatten 
när det börjar regna. Om dammen konstrueras på detta sätt instämmer 
Miljöavdelningen i bedömningen att planen inte försvårar möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten. 
 
Förorenad mark 
Området ligger i anslutning till tidigare järnvägssträcka vilket ger stor risk 
för förorening i mark. Miljöavdelningen bedömer att det behövs en 
miljöteknisk markundersökning på området för att säkerställa att det inte 
förekommer några markföroreningar som kan påverka de framtida boendes 
hälsa. 
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Avfall 
Utrymmen för avfallshantering ska vara dimensionerade så att det dagligt 
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära och möjliggöra 
återvinning i största mån. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för 
fullständig sortering och med utrymme för att ytterligare fraktioner kommer 
att sorteras ut i framtiden. Om olika sorters verksamheter och bostäder finns 
i samma byggnad kan separata utrymmen för avfallshanteringen behövas, 
för att undvika blandning av avfallskategorier. 
 
Gata- Trafik och Parkavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Trafik 
I plankartan finns det utritat två stycken utfarter mot Flyingevägen, men i 
planbeskrivningen står det att varje bostadshus har sin egen in- och utfart 
som ansluter till Flyingevägen. Detta ger en otydlighet. Fler flerfamiljshus 
skulle medföra att fler in- och utfarter mot Flyingevägen tillkommer. Eller 
ska några flerfamiljshus tillsammans använda en och samma in- och utfart? 
 
In- och utfarten som är placerad längst söderut i plankartan kan innebära 
siktproblem norrut för bilisterna som kommer från området eftersom 
Flyingevägen svänger där. Dessutom finns en allé enligt plankartan och 
befintlig allé och beroende på utformning av denna kan den också skymma 
sikt. Eventuellt kan in- och utfarten placeras något längre söderut så att 
siktproblemet som beror av Flyingevägens sträckning (kurva) undviks. 
 
Dagvatten/ allé/ utfart 
Plankartan har illustrationstext dike, allé och utfart. Detta bör ses över så att 
de funktioner som redovisas i planbeskrivning t ex fig 12, dike och de 
skyddsvärda äldre lönnar ryms inom säkerställt område. Det är även lite 
svårtytt om dessa texter vill belysa en exakthet med här ska utfart 
säkerställas eller att de ska säkerställas inom hela den markerade 
prickmarksytan. 
 
Buller 
Den föreslagna bullervallen är ett nytt inslag i Gårdstångas öppna landskap. 
Det är fördelaktigt om bullervallen bearbetas till ett landskapligt element. På 
s 8 sägs att en bullervall inte är nödvändig men plankartan redovisar krav på 
bullerskydd. Detta ger dubbla signaler. 
Det lyfts även att den ”omkringliggande parkmiljön” får en förbättrad 
ljudbild genom bullervallen. Planen innehåller ingen parkmark så dessa 
ordval bör tydliggöras. Däremot är det bra att de boende får en så god 
ljudbild som möjligt såväl inomhus som utomhus. Detta innebär avsevärt 
ökad livskvalité och hälsa. 
 
 
Plan illustration: 
Saknas återfinns endast som exempel i planbeskrivningen s 6 och s 9 samt 
illustrationstexter på plankarta. De båda figurerna är även ganska 
motstridiga. Den redovisade muren, allén och diket samt in/utfarter är svåra 
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att få en bild av som stämmer mellan plankarta, illustrationer och text. 
 
Planbeskrivning: 
Planområdets gestaltning s 5 
Övergripande struktur och förslag på bebyggelse får gärna tydliggöras. 
Nuvarande förslag är svårt att få en bild och förståelse för. 
”Gestaltningsidén är en gårdsliknande bebyggelse i en parkmiljö”, s 5. 
”Med avstamp i platsens karaktär och huskroppar.” Det vore bra om detta 
bildmässigt tydliggörs. Bilderna s 6 visar inte platsens kontext eller 
förslagets idé förankrad på platsen. S 9 återfinns en situationsplan som är 
svår att koppla ihop med figur 2. Vore bra att flytta figur 7 fram i 
beskrivningen för ökad förståelse, samt bearbeta denna så att rörelsestråken, 
in/utfarter syns på förslaget och även den föreslagna långa muren fig 2 samt 
den i plankartan föreskrivna allén och den befintliga allén, samt diket. 
Det sägs även på ett flertal ställen att bebyggelsen ska ligga i parkmiljö. Det 
är en fin målbild men denna återfinns inte i figurer, referensbilder eller 
situationsplan. Fig 2 redovisar en ganska tydlig indelning av gårdsbildningar 
med egen in/utfart som mer ger en känsla av en skånsk gårdsbildning. Det är 
även det en fin referens men denna belyses inte i ordvalen. Boendemiljöns 
utemiljö är viktig på då dessa mindre orter/byar ofta sakanr allmän 
platsmark. I Gårdstånga finns fina rekreativa miljöer men den egna 
trädgården har stor betydelse. 
 
En bearbetning av innehållet till övergripande struktur och därefter 
bostadshusens utformning vore önskvärt. Nu blandas det övergripande med 
texter om högt ställda miljömål och modern miljöteknik, samt takvinklar 
och taktäckningsmaterial. S 6. 
 
Angöring och biltrafik sid. 10 
Här framgår inte vilket antal in- och utfarter det handlar om. Är det två 
enligt plankartan eller är det fler? Planeras flera flerfamiljshus borde flera 
in- och utfarter behövas längs Flyingevägen. 
 
Historik sid. 13 
Fina foton och kartor, trevlig men vore bra om kopplades till texten s 12 
och gjordes större. 
 
Biltrafik, sid. 15 
I Gårdstånga finns en vägförening som sköter drift och underhåll på vägarna 
i Gårdstånga som inte är statliga. Flyingevägen ingår i vägföreningens 
ansvar och driftas inte av kommunen. 
 
Gång- och cykeltrafik sid. 15 
Själva Flyingevägen är idag en viktig del i ett stråk (en länk) för gc-trafik 
som tar sig till Gårdstånga trafikplats från Flyinge/Holmby och åter. 
Kopplingen för gående och cyklister från busshållplats vid Gårdstånga 
trafikplats och vidare mot Eslöv är idag inte optimal då det saknas passage 
över väg 113. Grusvägarna/markvägarna vidare mot Eslöv från Gårdstånga 
trafikplats är i varierat skick med varierat underlag. 
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Natur, park och rekreation, s 15 
Översiktsplanen lyfter två önskvärda strategier för området. Förslagets 
återkoppling till detta bör lyftas. 
 
Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd, 16 
De befintliga träden som lyfts fram på s 16, alléträden längs med 
Flyingevägen bör i fortsatt arbete mätas in och redovisas i plankarta så att 
hänsyn tas till dem samt att nya träd kan komplettera och stärka befintlig 
allén. De bör även redovisas i illustrationer och med foton. Idag saknas de 
på plankarta och på samtliga illustrationer för förslaget. De återfinns endast 
på vy, figur 8 men tydliggörs inte i bildtext, samt på s 20, figur 13, visas 
dessa fina äldre lönnar och här lyfts att ny grönska föreslås inom 
planområdet. Detta är av godo men samordning av nedan dagvattendike fig 
12 och träden bör ske så att dessa funktioner och skyddsvärda träd kan 
beaktas i plankarta. 
 
Dagvatten s 17 
Här betonas att dagvattennätet är hårt belastat. Förslagets hänsynstagande 
till detta bör lyftas med dagvattendamm och att kommande föreslagna 
exploatering inte innebär en ytterligare belastning. 
S 19 föreslås hur dagvattnet och även skyfallet ska lösas inom planområdet 
och intilliggande fastigheter. En planbild för detta vore bra för ökad 
förståelse av fig 12, s 19. 
 
Generellt:  
se över avstavning och syftningar. Några ex s 8 ”när-heten” , här 
även upprepning av stycke ”En bullervall är därför inte nödvändig för att 
uppfylla riktvärden för buller i närheten av bostäder. Exploatören kommer 
ändå att upprätta en bullervall längs med väg 104, för att skapa en mer 
attraktiv och behaglig boendemiljö.” , s 13 ”Kävling-eån”, ”Järnvägen drogs 
strax söder om Flyingevägen, som idag är Anna Brahes väg.” 
”Bostadshusen” s 16 ” Flying-evägen”, ”tra-fikmängden” s 18. 
 
Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Bestämmelsen om bruttoarea kan innebära att den som bygger först kan 
bygga mer än den som kommer sist. 
 
Byggnadshöjden 5,5 meter kan vara för låg för ett 1½-planshus med gavel 
mot gata, beroende på byggnadens bredd och takvinkel. Byggnadshöjden 
5,5 meter kan å andra sidan ge mycket höga byggnader om dessa placeras 
med takfot längs gata. 
 
Är byggnadshöjd den bästa regleringen? Ur ett bygglovsperspektiv är det 
för sökanden mer lättbegripliga nockhöjd att föredra. 
 
Byggnadshöjden 2,5 meter för komplementbyggnader är för låg för ett 
garage för en bil av dagens standard. Sadeltak med gavel placerad mot gata 
är inte möjligt. Byggnadshöjd är per definition en olämplig reglering av 
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komplementbyggnader, i synnerhet garage, bör bytas till att regleras med 
nockhöjd. 
 
Bestämmelsen f1: Om röda betongtakpannor ska godkännas bör 
formuleringen ändras till ”röda takpannor”. 
 
Bestämmelsen f2: Beteckningen sedumtak skulle kunna ändras till 
vegetationstak för att möjliggöra fler typer av livsmiljöer och 
pollineringsmöjligheter. 
 
Krav kommer att ställas på bullerskyddets (m1) utformning enligt 
Trafikverkets anvisningar och prickad mark kan behöva anpassas till detta 
avstånd. 
 
Bestämmelser om hur utfarter ska utföras för att inte hindra svackdikets 
funktion (b2) bör finnas med. Trädallén kan också komma att hindra. 
 
Bestämmelsen b1 bör förtydligas med vilken markyta som avses (områdets 
eller respektive fastighets area). Att hårdgöra mark är sällan 
bygglovspliktigt och denna bestämmelse kommer att kräva tillsynsarbete i 
framtiden. 
 
Överväg om planbestämmelser om radonskyddat utförande och geoteknisk 
undersökning ska införas på plankartan. 
Gällande symboluppsättning i plankartan, är det inte brukligt att samla 
egenskaper, tänker på f1 och f2. 
 
Planbeskrivning: 
Planförslag Bebyggelse sid. 6 
Här står att planförslaget innefattar flerfamiljshus men figur 2 och 3 visar 
byggnader som tolkas som en- eller två bostadshus. Planens intention bör 
framgå tydligare. Planbestämmelsen anger endast B bostäder. 
 
Planförslag Tillgänglighet sid. 11 
Här står att inga betydande höjdskillnader finns inom planområdet. 
Betydande höjdskillnader finns dock i den södra delen av planområdet och i 
delen närmast väg 104. 
 
Förutsättningar Service sid. 15 
Den kommersiella handel som finns vid Gårdstångarondellen kan enbart nås 
med bil, någon cykel- eller gångväg finns inte ända fram utan slutar vid 
cirkulationsplatsen (busshållplatsen för södergående trafik). Att ordna detta 
är ett svårlöst problem. Även serviceutbudet i Brunnshög kommer att nås 
med bil. 
 
 
Konsekvenser Översvämning och skyfall sid. 18 och 19 
Med tanke på figur 11 med utsnitt från Eslövs kommuns skyfallskartering 
borde områdets norra del inte vara lämplig att bebygga. 
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Konsekvenser Dagvatten sid. 19 
En figur saknas som visar den planerade dagvattensituationen och även 
rinnvägarna vid skyfall efter ändringen. Figur 12 bör kompletteras med en 
sektion vid in- och utfartsvägar till planområdet med läge för alléträd. 
 
Konsekvenser Figur 13 sid. 20 
På fotot syns något som tolkas som en hållplatskur (skolskjuts?). Plats för 
detta bör finnas med i planen. 
 
Konsekvenser Buller sid. 23 
I texten hänvisas till fel figurnummer. 
Vid utformningen av bullervallen bör hänsyn till landskapsbilden och 
motiveringen i riksintresset för kulturmiljövården M80: Vidsträckt slotts-
och jordbrukslandskap. Det finns risk att det vidsträckta slottslandskapet 
slutar i en bullervall. 
 
Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder. Sidan 25 
Var finns befintliga fastigheter som måste regleras för att bilda en (1) 
fastighet? Syns inga fastigheter inom planområdet. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och ändrat från 
byggnadshöjd till nockhöjd, samt strukit bestämmelsen om takmaterial. 
 
Kommunledningskontoret har haft en tät dialog med VA SYD och 
kapacitetshöjande åtgärder på dag- och spillvattennätet kommer att 
genomföras vid ett genomförande av detaljplanen.  
 
Trädallén har blivit utmärkt i plankartan. Utifrån fastighetskartan står de 
värdefulla träden utanför fastighetsgränsen och Kommunledningskontoret 
har därför valt att exkludera träden ur planområdet.  
Kommunledningskontoret uppmuntrar exploatören till radonskyddat 
byggande.  
 
Kommentarer till Miljöavdelningens yttrande över detaljplan Gårdstånga 
15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av Miljöavdelningens yttrande 
gällande vegetationstak och vill förtydliga att exploatören/fastighetsägaren 
har möjlighet att bygga vegetationstak på bostadshusen och 
komplementbyggnaderna.  
 
Vatten, avlopp och energi 
Kommunledningskontoret har tagit del om informationen kring god 
hushållning av vatten och energi.  
 
Vatten, avlopp och energi 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med VA SYD och VA SYD har 
fört in åtgärden i deras Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018.  
 
Bevarande av befintlig allé 
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Utifrån fastighetskartan står det värdefulla träden utanför fastighetsgränsen 
och Kommunledningskontoret har därför valt att exkludera träden ur 
planområdet. 
 
Dagvatten 
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Förutsättningar. Dag- och spillvattnet är bitvis 
sammankopplat i Gårdstånga, men det stora problemet är att det rinner 
markvatten från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1. Markvattnet rinner 
senare ner i dag- och spillvattensystemet och som senare leder till att flera 
hushåll väster om planområdet drabbas av översvämningar. Markvattnet 
ska därför ledas bort från planområdet så att det inte kommer ner i dag- 
och spillvattennätet. Exploatören kommer att leda markvattnet i ett 
befintligt dike som går längs med Gårdstångabacken och vidare bort till 
kvävedammar i nordvästra Gårdstånga. Exploatören kommer att genomföra 
åtgärder som säkerställer att markvattnet hamnar i diket. Dagvatten som 
faller inom planområdet kommer att ledas via ett dike och så småningom 
fram till dagvattendammen. Förutom diket och dagvattendammen kommer 
planområdet anslutas till VA SYD:s dagvattennät. Kommunledningskontoret 
redogör kring exploatörens ansvar för att förbättra diket som omhändertar 
markvattnet från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1 i Genomförandet-
kapitlet. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av Miljöavdelningens bedömning om 
att planen inte försvårar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för recipienten. 
 
Förorenad mark 
Kommunledningskontoret har utifrån Miljö och 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning beställt en miljöteknisk 
markundersökning som redovisar eventuella markföroreningar från den 
tidigare järnvägssträckningen. Kommunledningskontoret redovisar 
resultatet av markundersökningen under rubriken Markföroreningar i 
kapitlet Konsekvenser.  
 
Avfall  
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
avfallshantering.  
 
Kommentarer till Gata- Trafik och Parkavdelningens yttrande över 
detaljplan Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 
 
Plankarta: 
Trafik 
Utfartstexterna i plankartan är enbart illustrationstexter som redovisar att 
det kommer att komma till utfarter mellan planområdet och Flyingvägen. 
Eftersom utfarterna är beroende av placeringen av bostadshusen, kommer  
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utfarterna inte att definieras och prövas i det här skedet, utan i 
bygglovsskedet.   
 
Dagvatten/allé/utfart 
Kommunledningskontoret har lagt in en sektionsskiss som visar hur 
samtliga funktioner kan rymmas inom den definierade ytan. Utfartstexterna 
i plankartan är enbart illustrationstexter som redovisar att det kommer att 
komma till utfarter mellan planområdet och Flyingvägen, inte den exakta 
placeringen.  
 
Buller 
För att samtliga fasader på bostadshusen ska uppnå riktvärdet för 
bullernivå i närheten av bostad, samt att uteplatser ska kunna placeras 
förhållandevis fritt krävs bullerskyddsåtgärder. Kommunledningskontoret 
har förtydligat detta i granskningshandlingarna. Bullervallen kommer få en 
organisk form för att den bättra ska smälta samman med landskapet i 
Gårdstånga. Den föreslagna utformningen redovisas i situationsplanen i 
kapitlet Planförslag. Kommunledningskontoret har valt att inte använda 
planbestämmelsen Park eftersom mark fortfarande är avsedd att vara 
kvartersmark och inte allmän platsmark, dock begränsas byggrätten 
medhjälp av exploateringsgraden, hårdgörandegraden kors- och prickmark. 
Vilket i sin tur skapar stora ytor som är ämnade som grönytor/parkliknande 
miljö.   
 
Plan illustration: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
handlingarna.  
 
Planbeskrivning: 
Planområdets gestaltning s 5 
Kommunledningskontoret har förtydligat gestaltningsidén på sida 5 och 
flyttat fram figur 7 i planbeskrivningen. Kommunledningskontoret har även 
lagt in ut- och infartsvägar i situationsplanen för att tydliggöra 
rörelsestråken och vägarna till och från planområdet.  
 
Angöring och biltrafik sid. 10 
Utfartstexterna i plankartan är enbart illustrationstexter. 
Illustrationstexterna är borttagna ur plankartan och illustreras enbart i 
situationsplanen.  
 
Historik sid. 13 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
handlingarna. 
 
 
Biltrafik, sid. 15 
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån informationen.  
 
Gång- och cykeltrafik sid. 15 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
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Natur, park och rekreation, s 15 
Kommunledningskontoret har förtydligat planhandlingarna med hur 
översiktsplanens två önskvärda strategier för området tillvaratas i 
planförslaget.  
 
Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd, 16 
Kommunledningskontoret har justerat planhandlingarna.   
 
Dagvatten s 17 
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Förutsättningar.  
 
Generellt:  
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån informationen. 
 
Kommentarer till Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
bruttoarea och ändrat höjden från byggnadshöjd till nockhöjd på både 
bostadshusen och komplementbyggnaderna.   
 
Kommunledningskontoret har valt att ta bort utformningsbestämmelse 
gällande takmaterial. Bullervallens utformning säkerställs i en 
planbestämmelse som hänvisar till Trafikverkets krav. Den prickade marken 
följer planområdet fastighetsgräns.  
 
Kommunledningskontoret har infört en bestämmelse om att svackdiken ska 
upprättas som leder vatten till dagvattendammen, samt redovisar i en 
illustration relationen mellan Flyingenvägen, de befintliga träden och 
svackdiket.  
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och överväger att 
genomföra en geoteknisk undersökning efter granskning. Det finns inget 
lagstöd för att reglera så att byggnaderna inom planområdet uppförs 
radonskyddat. Kommunledningskontoret har dock lagt in information om 
vikten av radonskyddat uppförande i planbeskrivningen.  
 
Planbeskrivning: 
Planförslag Bebyggelse sid. 6 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
Planförslag Tillgänglighet sid. 11 
Kommunledningskontoret har valt att ta bort den södra delen av 
planområdet på grund av mindre arkeologiska fynd. Byggrätten begränsas 
av prickad mark närmst väg 104.   
 
Förutsättningar Service sid. 15 
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Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och anser att det 
hade varit önskvärt att anlägga fler gång- och cykelvägar till och från 
Gårdstånga. Kommunledningskontoret vill även förtydliga att det idag finns 
en gång- och cykelväg till Flyinge samt att det finns inofficiella gång- och 
cykelvägar som används till både Eslöv och Lund. Lite kommersiell handel 
finns i Flyinge.  
 
Konsekvenser Översvämning och skyfall sid. 18 och 19 
Kommunledningskontoret har utökat bestämmelsen om att mark inte får 
förses med byggnad i den norra delen av planområdet.  
 
Konsekvenser Dagvatten sid. 19 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om den planerade dagvattensituationen och en sektion som 
visar alléträdens relation till svackdiket, vägen och utfarterna.  
 
Konsekvenser Figur 13 sid. 20 
Busskuren ligger utanför planområdet men Kommunledningskontoret har 
lagt in busskuren i grundkartan.  
 
Konsekvenser Buller sid. 23 
Kommunledningskontoret har ändrat så att texten hänvisar till rätt 
figurnummer. Bullervallen kommer få en organisk form för att den bättra 
ska smälta samman med landskapet i Gårdstånga. Den föreslagna 
utformningen redovisas i situationsplanen i kapitlet Planförslag. 
Kommunledningskontoret har även redogjort i planhandlingarna om 
bullervallens koppling till riksintresset för kulturmiljövård och 
landskapsbilden, samt vikten av att få den att smälta samman med 
omgivningen.  
 
Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder. Sidan 25 
Kommunledningskontoret har justerat så att befintliga fastighetsgränser 
syns i plankartan.  
 
 
2.9 VA SYD     m.e 
VA SYD avger följande yttrande: 
 
VA SYD tycker det är mycket positivt att fastighetsägaren tagit fram ett 
förslag för hur skyfallshantering från omgivande mark ska hanteras. Detta är 
ju en förutsättning för att planen ska kunna genomföras. Vi saknar dock 
redovisning av förslaget i planbeskrivningen. 
 
 
Planbeskrivningen 
För att göra bebyggelsen lämplig så måste (1) åtgärder för att förhindra 
skada genom skyfall genomföras och (2) befintlig jordbruksdränering 
kopplas bort från det allmänna dagvattensystemet i Gårdstånga. Detta måste 
framgå i syftet med planen OCH i Genomförande-delen. Det är en 
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förutsättning att detta genomförs innan planförslaget vunnit laga kraft. Detta 
står tydligt på sidan 19 under rubriken ”Dagvatten”, men hör mer hemma 
under skyfall och under ovan nämnda rubriker. Åtgärderna ovan ska 
genomföras av exploatör alternativt fastighetsägaren. Ytterligare åtgärder 
som behövs för att exploateringen ska kunna genomföras är att (3) VA SYD 
genomför förbättringar på spillvattennätet. En åtgärd finns upptagen i 
”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018”, men det är möjligt att fler åtgärder 
måste genomföras om den föreslagna åtgärden inte ger tillräckligt resultat. 
Föreslagen åtgärd är framtagen för att åtgärda dagens situation och tar 
inte hänsyn till kommande bebyggelse. Tredje åtgärden måste också 
genomföras för att detaljplaneområdet ska kunna anslutas till 
spillvattennätet. Åtgärderna i Gårdstånga är inte tidsatta i åtgärdsplanen. Om 
åtgärderna i Gårdstånga ska prioriteras före andra områden i Eslövs 
åtgärdsplan så måste Eslövs kommun och VA SYD göra detta i samråd. 
 
Förutsättningar 
Teknisk försörjning, sidan 17: Dagvattennätet är hårt belastat av 
åkerdränering och skyfallsvatten. Vid skyfall märks även en påverkan på 
spillvattennätet. Det allmänna dagvatten- och spillvattennätet är inte 
sammankopplat, men när skyfallsvatten översvämmar ytor tränger 
regnvattnet ner även i spillvattennätet. Spillvattennätet är idag tidvis 
överbelastat vid ett 10-årsregn. Förmodligen beror detta på inträngande 
grund- och åvatten, men det kan även bero på felkopplingar. 
 
Konsekvenser 
Översvämning och skyfall, sidan 18: Planbeskrivningen redovisar 
skyfallssituationen idag, men inte vilka åtgärder som görs för att förbättra 
situationen. Vi saknar en redovisning av skyfallssituationen efter utbyggd 
detaljplan och efter att diket, som ska förhindra skada genom skyfall, 
utförts. Detta måste redovisas i planbeskrivningen. 
 
Dagvatten, sidan 19: De viktiga skyfallsåtgärderna enligt punkten ovan 
beskrivs summariskt under ”Dagvatten” på sidan 19, ”Vattnet som faller på 
grannfastigheten kommer därför att samlas och ledas vidare via ett dike norr 
om Gårdstångabacken till Kävlingeån”. Detta ska förtydligas, se text 
ovan. Åtgärderna är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna utföras och 
hör hemma under skyfall. Under rubriken ”Dagvatten” hör åtgärden att 
koppla bort befintlig jordbruksdränering från det allmänna 
dagvattensystemet. 
 
Spillvatten: Åtgärder (se text ovan) måste göras för att ny bebyggelse ska 
kunna kopplas på det befintliga spillvattennätet. 
Genomförande 
 
VA SYD anser att åtgärden (1) ovan, det vill säga diket som ska förhindra 
skada genom skyfall, måste åtgärdas innan detaljplanen kan antas. Åtgärd 
(2), att koppla bort befintlig jordbruksdränering från det allmänna 
dagvattensystemet kan utföras under markarbeten i byggskedet. Det måste 
dock tas upp under ”Genomförande”. Hur ska dessa åtgärder ovan 
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säkerhetsställas? När det gäller åtgärd nummer 1, så är ett ”villkor för 
startbesked” på plankartan, ett bra sätt att säkerhetsställa utförandet. 
 
Åtgärd (3) är åtgärder som VA SYD måste göra för att ny bebyggelse ska 
kunna anslutas. Åtgärden/åtgärderna måste tidsättas i åtgärdsplanen och 
vara utförda innan startbesked kan ges. Se även förklaring ovan. 
 
Under Genomförande ”Fastighetsrättsliga frågor” bör stå att ett 
ledningsservitut måste upprättas mellan fastigheten och Trafikverket. 
Rättigheten gäller ledningar längs norra fastighetsgränsen. 
 
Plankartan 
Ledningsservitutet/U-område enligt punkt ovan ska framgå på plankartan. 
 
Lägg till att utförandet av dagvattendiket norr om Gårdstågabacken är ett 
”villkor för startbesked”. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om hur skyfallet från omgivande mark ska omhändertas av 
exploatören.   
 
Planbeskrivningen 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om hur skyfallet från omgivande mark under rubriken 
Dagvatten och skyfall i Konsekvenskapitlet och i Genomförandekapitlet.  
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
spillvattennätet och förtydligat granskningshandlingarna om att åtgärden 
finns upptagen i ”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018”. 
 
Förutsättningar 
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån VA SYD 
yttrande.  
 
Konsekvenser 
Kommunledningskontoret har redigerat handlingarna, så att det tydligare 
framkommer hur ett genomförande av detaljplanen förbättrar dagvatten- 
och skyfallssituationen.   
 
Kommunledningskontoret har förtydligat åtgärderna som krävs på 
spillvattennätet.   
 
 
 
Genomförande 
Kommunledningskontoret skrivit in i planhandlingarna att VA SYD har 
åtgärden upptagen i ”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018” och avser att 
utföra åtgärderna på spillvattennätet inom snar framtid.  
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Kommunledningskontoret har även skrivit in i planhandlingarna att ett 
ledningsservitut måste upprättas mellan fastigheten och Trafikverket, för 
ledningar längs norra fastighetsgränsen.  
 
Plankartan 
Kommunledningskontoret har lagt in ett u-område i plankartan.  
 
 
 
 
 
3. Medborgare 
 
3.1 Medborgare 1   m.e 
Gårdstånga/Getinge vägförening vill göra kommunen uppmärksam på, att 
Flyingevägen ingår i Gårdstånga/Getinge vägförening. D.v.s. flyingevägen 
ägs eller sköts inte av Eslövs kommun. Framtida bebyggelse ska genom 
fastighetsägare ingå som nya andelar i vägföreningen, via lantmäteriet. 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun vill förtydliga att kommunen äger Flyingevägen men att 
Gårdstånga/Getinge vägförening förvaltar vägen. Fastighetsägaren 
kommer i samband med lantmäteriförrättningen att ansöka hos 
Lantmäteriet om att få ansluta de nya bostadshusen till vägföreningen. 
Detta beskrivs även i Genomförandekapitlet i planbeskrivningen.  
 
3.2 Medborgare 2   m.e 
Det blir mer trivsamt med fler familjer men mestadels positivt för en mer 
ljudisolerad hemmiljö! Kommer det att påverka vår boendekostnad? 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun ser i dagsläget inte att ett genomförande av detaljplan 
kommer medför några utökade kostnader för grannfastigheter.    
 
 
3.3 Medborgare 3   m.e 
Men den föreslagna nybebyggelsen för Gårdstånga 15:25 m.fl. Får man 
också beakta den ökade trafikering som kommer att ske längs med 
Flyingevägen då fler hushåll tillkommer i byn. Den är redan väl trafikerad 
som det är då man tvingas in detta hållet då alternativ rutt in till Gårdstånga 
saknas. 
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Jag föreslår att Gårdstånga får en andra infart till samhället, i den nord-östra 
delen av byn. Det är idag en cirkulationsplats längst ner på gatan med plats 
för två bilar att mötas och passera varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny väg dragen ut till landsväg 946. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun har diskuterat förslaget internt och bland annat med 
trafikavdelningen på kommunen. Eslövs kommun har kommit fram till att 
det finns stor risk att den föreslagna vägen kommer fungera som en 
”smittväg” för passerande trafik. Det i sin tur riskerar att skapa en hög 
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trafikbelastning på ett bostadsområde och väg, som inte är lämpligt för 
stora trafikmängder.  
 
3.4 Medborgare 4   m.e 
Som barnfamilj i Gårdstånga saknas det redan i nuläget en förskola samt 
lekplats/allmän parkyta och vid bygget av dessa bostäder så är detta isf en 
måste-prioritering både för oss boende och framtida barnfamiljer i området 
då Flyinge är i nuläget den närmsta skolan och har i nuläget redan ont om 
plats för växande andel barnfamiljer som det är. 
 
Kommentarer: 
En utbyggnad av förskolan kommer att starta inom kort och vara färdig 
nästa år 2022. Skolan kommer också att få ökad kapacitet inom ett år.  
 
Eslövs kommun planerar att renovera den befintliga lekplatsen eller 
anlägga en ny lekplats år 2022-2023 i Gårdstånga.   
 
 
3.5 Medborgare 5   m.e 
Hej, här kommer våra synpunkter på detaljplanen. 
 
Vi tycker det är ett fint förslag. Gröna tak, sadeltak och hus som smälter in i 
landskapet välkomnar vi. Att träd får stanna kvar tycker vi är jättebra. Dock 
har vi några reservationer:  
 
Vi förstår att det rör sig om 7 huskroppar istället för 14 huskroppar. 
Eftersom det rör sig om 7 stycken som börjar vid den gamla skolan tycker vi 
förslaget är bra.  
 
Vi förstår att bullervallen blir grön och naturlig och inte går ända vägen ner 
till oss och därmed tar vår utsikt, se bifogade bilder. Vi önskar att behålla 
vår utsikt.  
 
Vi förstår att det kommer bli en fin park i den delen som är närmst oss, dvs 
delen gränsar sig till återvinningsplatsen. En fin park med en 
återvinningsplats som granne hänger inte ihop.  
 
Återvinningsplatsen är mycket belastad och smutsar ner vår lilla by. Främst 
våra tomter som ligger närmst för att stängslet är för lågt och inte hägnar in 
området. Det kommer personer med bilar 24/7 och lämnar möbler, 
restaurangavfall, hushållsprodukter, toalett mm. Och som dessutom ibland 
kör som galningar för att de vet att det de lämnat inte är ok. Vi förslår därför 
att kommunen flyttar återvinningsplatsen upp vi pendlarparkeringen. 
Alternativt vid macken.  
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun har tagit del av informationen.  
 
Det är viktigt att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som äger 
återvinningsstationen, får kännedom om nedskräpning. Kontakta gärna 
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Förpacknings- och Tidningsinsamlingen om nedskräpning sker. Eslövs 
kommun har en kontinuerlig kontakt med Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen och kommer att lyfta frågan om nedskräpning 
fortsätter.  
 
 
3.6 Medborgare 6   m.e 
Styrelsen för Riksbyggen Brf Vikingen i Gårdstånga vill härmed göra det 
känt att vi har tagit del av detaljplanen för Gårdstånga 15:25-28 och 15:1. 
Som representanter för bostadsrättsföreningen välkomnar vi projektet, och 
ser framemot att få följa utvecklingen. Vidare vill vi passa på att framföra 
ett par önskemål.  
 

1) Mindre lägenheter för bygdens äldre. Flertalet äldre, både i 
bostadsrättsföreningen och bygden i allmänt, uttrycker önskemål om 
att få flytta från sina nu för stora boende men ändå stanna kvar i 
Gårdstånga. Om en del av lägenheterna i förslaget hade delats upp 
på flera mindre lägenheter hade detta kunnat bli en möjlighet för de 
äldre.  

2) Gårdsbutik. Serviceutbudet i Gårdstånga är i nuläget begränsat, 
minst sagt. Med fler bostäder och därmed boende ökar möjligheterna 
för tex en mindre gårdsbutik att kunna vara ekonomiskt hållbart.  

 
 
 

Kommentarer: 
Eslövs kommun har informerat exploatören om önskemålet gällande mindre 
lägenheter.  
 
Eslövs kommun har tagit del av informationen och instämmer att det hade 
varit önskvärt med ett större serviceutbud i Gårdstånga.  
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Gårdstånga, Eslövs kommun
Granskningshandling
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Granskningshandling 2021-06-07

Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Gårdstånga.  
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- Plankarta
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Bullerutredning
- Arkeologisk utredning
- Miljötekniskundersökning
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En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver 
plankartan. Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med 
detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås 
och genomföras. Av planbeskrivningen ska framgå bland annat de 
konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, 
andra berörda och miljön. En planbeskrivning är en obligatorisk handling 
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PLANPROCESSEN 

VAD ÄR EN  
DETALJPLAN? 
 

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva 
om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna 
och enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning 
ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter.
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småhus mellan väg 104 och Flyingevägen i Gårdstånga. Området utgörs 
idag av jordbruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. Planområdet är cirka 31 000 kvadratmeter stort och ligger i en 
svagt sluttande terräng. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan 
Eslöv 2035.

Planförslaget tar avstamp i platsens karaktär med gårdsliknande 
bebyggelse. Målsättningen är att skapa en trevlig variation av huslängor 
med gårdsbildningar.

I och med upprättandet av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i 
Brunnshög förväntas efterfrågan på bostäder att öka i närområdet.
Gårdstånga ligger cirka 7 kilometer från Brunnshög i Lund.

Under samrådstiden framkom i Länsstyrelsen yttrande att det sannolikt 

detaljplaneområdet. På Länsstyrelsen inrådan genomfördes en arkeologisk 

av planområdet. På grund av de fynd som arkeologer hittade på platsen 
har Eslövs kommun valt att inte planlägga den delen och därmed minska 
planområdet i granskningsskedet. Förutom en arkeologisk utredningen 
har en miljöteknisk undersökning genomförts i den södra delen av 
planområdet, eftersom det tidigare gick en järnväg där. 

INLEDNING

SAMMANFATTNING

PLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder anpassat 
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PLANFÖRSLAG
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PLANSÖKANDE Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för 
bostäder i Gårdstånga. Planavtal har upprättats mellan sökande och 
Eslövs kommun. 

PLANENS  
SYFTE

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i 

MARKANVÄNDNING 
OCH STADSBILD

5

FRAMTAGNA  
UTREDNINGAR 

Följande utredning har beställts under framtagandet av planförslaget:

• . Utförd 2020-01-13 av Sweco Environment AB
• . Utförd 2021-05-26 av Picea Kulturarv
•  Utförd 2021-05-28 av Ramböll Sweden AB

Samtliga utredningar är beställda och bekostade av exploatören. 

PLANDATA Areal och markägoförhållanden
Planområdet är totalt cirka 31 000 kvm och omfattar fastigheterna 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. Fastigheterna är 
privatägda.

Plansituation och angränsande fastigheter
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare men följer angivelserna 
i . För angränsande bostadsbebyggelse på den 

Detaljplanen tillåter friliggande bostadshus i ett plan med inredd vind. 

Gestaltningsidé 
Den övergripande gestaltningsidén är en gårdsliknade bebyggelse i en 
parkliknande miljö. Bebyggelsen inom planområdet ska ta avstamp i 
platsens karaktär och huskropparna ska utformas med ett traditionellt 
formspråk. 

I Gårdstånga bor det cirka 350 personer, huvudsakligen mellan 19-64 
år. Gårdstånga har väldigt få i åldersgruppen 80+. Utbildningsnivån är 
förhållandevis hög och merparten av befolkningen har en gymnasial- 
eller eftergymnasialutbildning. Män 20-64 år tjänar mer än genomsnittet 
och åldersgruppen över 65 år har i genomsnitt en högre årsinkomst än 
kommunsnittet. Bostadsbeståndet består övervägande av äganderätter samt 
enstaka hyresrätter och bostadsrätter.

• Närmsta grundskola och förskola ligger i Flyinge cirka 3 km, från 
planområdet. 

• Närmsta grönyta/naturområde ligger cirka 200 meter från 
planområdet, längs med Kävlingeån. 

• Närmsta lekplatsen ligger cirka 100 meter bort, i närheten av  
Byasvängen.

Granskningshandling 2021-06-07
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Bebyggelse

planområdet byggs med de lägenhetsstorlekarna möjliggör planförslaget cirka 30 lägenheter inom 
planområdet. Dock reglerar inte detaljplanen hur stora eller hur många bostäder som ska byggas.

komplementbyggnader närmast vägen i planområdet. Enligt detaljplanen ska bostadsbebyggelsen 
placeras indraget från Flyingevägen medan lägre komplementbyggnader kan placeras närmast 
Flyingevägen. Den relationen skapar ett gårdsutrymme mellan komplementbyggnad och 
huvudbyggnad. Planbestämmelser gällande takvinkel, utformning, hänsyn till omgivning och placering 
har införts, bland annat med anledning av riksintresse för kulturmiljövård.

Exploatörens övergripande tanke om utvecklingen är att bostadshus, komplementbyggnader 
och gårdsutrymmen tillsammans ska skapa gårdsliknande miljöer i en parkliknande omgivning. 
Utformningsbestämmelser i detaljplanen reglerar att bara en mindre del får hårdgöras för att skapa 
förutsättningar för parkliknande miljö. 

Detaljplanen reglerar inte byggnaders inbördes placering, men exploatören har för avsikt att 
bebyggelsen ska följa den sluttande terrängen och att huskropparna ska placeras oregelbundet i 
förhållande till varandra

Byggrätt
Planområdet är cirka 31 000 kvm och planförslaget möjliggör en exploatering på 3500 kvm 
byggnadsarea. Anledningen till den låga exploateringen beror bland annat på gestaltningsidén om 
traditionell bebyggelse i parkliknande miljö. Byggrätten begränsas även av bestämmelsen 

Plan- och bygglagen 4 kap 16§, längs med Flyingevägen, väg 104 och vid 
Gårdstångabacken. Vid väg 104, som är en statlig väg råder en tillståndspliktig zon på minst tolv meter. 
Zonen säkerställs med egenskapsbestämmelsen . I planförslaget 
får inte några byggnader placeras närmre än tjugo meter från korsningen, detta för att skapa god 

av planområdet är bestämmelsen utvidgad. Utvidgningen beror 

lämningarna får marken i närheten inte bebyggas.  

6
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Planförslaget innefattar även en bestämmelse om hårdgörandegraden och att 
endast 35 procent av markytan i hela planområdet får hårdgöras. Detta för att 

 
 
Komplementbyggnader får inte placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgräns 
längs med Flyingevägen, detta för att skapa utrymme för svackdikena som 
ska leda dagvatten till dagvattendammen i mitten av planområdet. Innanför 
den prickade marken vid Flyingevägen råder egenskapsbestämmelsen 

, PBL 4 kap. 16 § (korsmark). 
Komplementbyggnader får som högst inneha en nockhöjd på 5,5 meter. Detta för 
att bevara den småskaliga bykaraktären längs med Flyingevägen. Nockhöjden på 
bostadshusen är motiverade av samma anledning. 

BULLER OCH  
STÖRNINGS-
SKYDD

EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

Planförslaget har utvärderats med hjälp av Boverkets verktyg för kartläggning 
av ekosystemtjänster. Utifrån kartläggningen kommer planförslaget främst ha 

Eslövs kommun föreslår i planförslaget att marken ändras från jordbruksmark 
till trädgårdsmark och mark för bebyggelse. En förändring av den nuvarande 

pollineringsmöjligheter. Enligt kartläggningen kommer planförslaget även att 

luftkvalité, bullernivåer, dagvattenhantering och lokalklimatet. Förslaget kan 

samt ytor för utevistelse. 

Exploatören har anlitat Sweco Environment AB på uppdrag av Eslövs kommun, 
för att ta fram en bullerutredning för planområdet. 

I bullerutredningen redovisas bullernivåerna för planområdet med och utan 
planförslaget, samt hur bullernivåerna kan komma att vara år 2040. 

I slutsatsen av bullerutredning föreslås en 3 meter hög bullervall i förhållande 
till väg 104. Vallen resulterar i en markant sänkning av både den maximala 
och ekvivalenta ljudnivåerna mellan vägen och bebyggelsen jämfört med 
nollalternativet (utan bullervall och utbyggnad). Bullervallen bidrar även till 
reducerade ljudnivåer i den omkringliggande miljön. Vidare resulterar vallen 

förbättras för både utomhus- och inomhusvistelse. 

beroende på när husen är byggda. I planförslaget klaras riktvärdena då den 

ekvivalent och maximala ljudnivåer sprider sig i mindre utsträckning från väg 
104 i planförslaget, vilket resulterar i en allmänt bättre ljudmiljö utomhus vid 

Environment AB för mer information). 
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Eslövs kommun bedömer att detaljplanen kräver en bullervall för att uppnå riktvärdena för 
buller vid bostadsbebyggelse vid samtliga fasader och att riktvärdet för uteplats. I planförslaget 
är bullervallen villkorad med att startbesked om att bostadsbyggnation inte för ges för ens 
bulleråtgärden är utförd. 

Bullervall
Gårdstånga kännetecknas av ett mot Kävlingeån sluttande och öppet landskap och det är 
därför viktigt att bullervallen får en utformning som passar in i landskapet. Bullervallen 
ska ha en organisk form som smälter samman med landskapet och samtidigt ska den uppnå 

en utformningsbestämmelse i planförslaget, som säkerställer utformningen. Nedan presenteras 
hur bullervallen ska utformas.

Situationsplan som visar 

Av Danielsen Spaceplanning 

282 ( 599 )



KS.2019.0197 Granskningshandling 2021-06-07

9

283 ( 599 )



TRAFIK
Angöring till planområdet sker från Flyingevägen. För att nå samtliga bostäder 
inom planområdet planeras små in- och utfartsvägar på kvartersmark. Varje 
bostadshus har sin egna in- och utfartsväg som ansluter till Flyingevägen. 

Inga gång-eller cykelvägar planeras inom planområdet.  
 

Parkering 
 

Parkeringen kommer att ske på kvartersmark.

TEKNISK  
FÖRSÖRJNING

Spill- och dricksvatten
Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för spill- och 

dricksvattennät. 

KS.2019.0197

U-område

till planområdets fastighetsgränser. För att säkerställa kabelanläggningarna 
har Eslövs kommun valt att lägga in ett markreservat för allmännyttiga och 
underjordiska ledningar. 

Granskningshandling 2021-06-07
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består huvudsakligen av gathus. För att bibehålla den småskaliga 

komplementbyggnader närmast vägen i planområdet. 

Enligt detaljplanen ska bostadsbebyggelsen placeras indraget från 
Flyingevägen medan lägre komplementbyggnader kan placeras 
närmast Flyingevägen. Den relationen skapar ett gårdsutrymme mellan 
komplementbyggnad och huvudbyggnad. Bebyggelsen ska även anpassas 

takvinklar. 

KULTURMILJÖ

NATUR Grönstrukturkoppling
I  redovisas en möjlig grönstrukturkoppling från 
naturmarken längs med Kävlingeån upp till planområdet. Naturområdet längs 

ån. 

Den låga exploateringsgraden inom planområdet kommer i sin tur bidra till att 
skapa mycket utrymme för vegetation och grönska. Bullervallen kommer bilda 
en barriär som reducerar synligheten av väg 104, samt stärker parkkaraktären 
i området. Detaljplanen reglerar att det ska vara en dagvattendamm i 
mitten av planområdet. Dagvattendamm kan även komma att stärka 
grönstrukturkoppling till Kävlingeån.  
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Barnkonventionen
Inom planområdet planeras det för bostadshus i två plan som inrymmer 
lägenheter. Gårdsområdet mellan bostadshusen och komplementbyggnaderna kan 
skapa förutsättningar för lek och rekreation, för barn som i framtiden kan komma 
att bo inom planområdet. 

cykelväg som möjliggör att lite äldre barn kan röra sig fritt i sitt närområde samt 
till skolan i Flyinge. 

Nya mötesplatser

som omgärdar huskropparna men också den parkliknande miljön som omsluter 
gårdsbebyggelsen. Planförslaget möjliggör även uteplatser i anslutning till 

boende. 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet 
i 8 kap 4§ och 8 kap 9 § PBL i detalj kommer att tillgodoses avgörs i 
samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning. 

Dagvatten
Eslövs kommun tillsammans med VA SYD har sedan en tid tillbaka ett pågående 
arbete med en dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun. I 

extrem nederbörd ska hanteras inom kommunen. Strategierna har och ska 
beaktas i genomförandet av detaljplanen. Inom planområdet kommer exploatören 
att anlägga en dagvattendamm, som kommer kunna hålla 2000 m³ vatten. 

Energiförsörjning

Brandposter 
Närmsta brandpost ligger i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen. 
Avståndet uppgår till planområdets ytterkanter till över 400 m. 

Avfallshantering och renhållning
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsföreskrifterna. Fastighetsägaren 
ansvarar för att avfallsutrymme dimensioneras och anpassas till gällande 
regelverk. Fastighetsägaren ska anpassa och placera inom fastigheten samt på ett 
rimligt avstånd för både boende/lämnare och hämtare.

SOCIALA  
ASPEKTER

Granskningshandling 2021-06-07
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Bakgrund
Planförslaget ligger i Gårdstånga, mellan väg 104 och Flyingevägen. Området 
utgörs idag av jordbruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt 

sig nordväst om planförslaget och Flyingevägen öster om planområdet.

Gårdstånga ligger i ett öppet landskap präglat av jordbruket. Det gamla 
stationshuset och banvallen vittnar om att Gårdstånga en gång var ett 
stationssamhälle. Söder om Gårdstånga rinner Kävlingeån som omgärdas av 
riklig grönska. Den starkt sluttande Getingebacken, bebyggelsen i dalen och 
närheten till Kävlingeån utmärker området.

Figur 8.  
 

planområdet.

BEFINTLIG 
STADSBILD 
OCH MARK-
ANVÄNDNING

Historik 
Gårdstånga omnämns under tidig medeltid, som ett vadställe över Kävlingeån. 
Bebyggelsen i Gårdstånga har växt fram under olika tidsepokrar. Den äldsta 
bebyggelsen ligger i anslutning till Flyingevägen och till kyrkan, med ursprung i 
1100-talet.

Vid sekelskiftet 1900 kom järnvägen och Gårdstånga utrustades med en 
tågstation. Järnvägen drogs strax söder om Flyingevägen, som idag är Anna 
Brahes väg. I anslutning till den före detta järnvägsbanvallen ligger byggnader 
från sekelskiftet 1900. 

Under första delen av 1900-talet tillkom ny bostadsbebyggelse, främst 
egnahemshus och arbetarbostäder. Under 1900-talets andra hälft, växte 
Gårdstånga och järnvägen lades ner och nya bostadsområden upprättades. 
Området mellan den tidigare järnvägssträckningen och Flyingevägen förtätades 
och nya vägar byggdes ut. Under 1970- och 80-talet började ny villabebyggelse 
växa fram, huvudsakligen sydost om Flyingevägen, i sluttningen mot 
Kävlingeån. Bostadshusen placerades längs med tidtypiska säckgator och 
matargator, samt utformades i en homogen arkitektur med brunsvart betongtak 
och fasader till hälften i rött tegel och med delvis träbeklädda gavlar i mörka 
kulörer.

Granskningshandling 2021-06-07
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TIDIGARE  
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

Översiktsplan Eslöv 2035
Eslövs översiktsplan antagen maj 2018, anger ändrad markanvändning från 
jordbruksmark till stadsbygd för planområdet. Med stadsbygd menas område 
med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där bostäder 
ingår eller kan ingå. Översiktsplanen betonar att ny bebyggelse i Gårdstånga 

bebyggelse ska beakta de kulturhistoriska värdena och bebyggelsens skala 

angivelserna i .

Bostadsförsörjningsprogrammet 
I bostadsförsörjningsprogrammet som antogs december 2016, lyfts att 
kommunen bör vara förberedd på att möta en ökad efterfrågan på bostäder 

Bostadsförsörjningsprogrammet tar även upp att bostadsbeståndet i många 

Riksintresse för kulturmiljö
Gårdstånga ligger inom ett större område av riksintresse för kulturmiljövård: 
Svenstorp - Hviderup - Flyinge - Västra Hoby [M80] (delen i Gårdstånga sn). 
I motiveringen står följande: 

Figur 9. Kartorna visar 
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Uttryck för riksintresset lyder: 

Angränsande detaljplaner
För angränsande bostadsbebyggelse på den västra sidan om Flyingevägen 

bostadshus i ett plan samt inredd vind. Där så prövas lämpligt får även 
lokaler inredas för handel och hantverk.

Planuppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-30, § 56 att ge sökande 
positivt planbesked och planuppdrag.

Samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-18, § 113 att sända 

 på samråd. 
Samrådstiden varade från 1 oktober 2020 till 30 november 2020. 

Granskningshandling 2021-06-07
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SERVICE

NATUR

15

I dagsläget är serviceutbudet begränsat i Gårdstånga, viss kommersiell 

Den huvudsakliga servicen ligger i omkringliggande orter. Skola F–6 och 

även ha tillgång till utbudet i den nya framväxande stadsdelen Brunnshög i 
norra Lund.  

Gårdstångas kollektiva kommunikationer utgörs i dag av regionbusslinjer 

Hörby-Lund och regionbusslinjerna Flyinge-Eslöv och Gårdstånga-Lund går 

samåkning. 

söder vid Gårdstånga kyrka och den andra infarten ligger vid korsningen 

och Gårdstångabacken. Eslövs kommun äger Flyingevägen och Gårdstånga 
Getinges vägförening ansvarar för drift och underhåll.  

Antalet inkluderar samtliga fordon, både lastbilar och personbilar. 

cykelväg som går via Gårdstånga och fortsätter vidare till Flyinge. 
Det går även grusvägar till Eslöv samt en välutbyggd cykelväg till 
forskningsanläggningarna, Brunnshög och Lund längs den gamla riksväg 15, 
även kallad Odarslövsvägen. 

Natur, park och rekreation 

av naturmark. I  beskrivs att området har ett högt 
rekreationsvärde och en viktig yta vid översvämningar. Naturmarken vid 
ån skapar vandringsmöjligheter både öster och västerut. Området längs 

regionalt särskilt värdefullt vattendrag samt viktigt tillhåll för skyddsvärda 
fågelarter. De samlade biologiska, geovetenskapliga, rekreativa och 
landskapsbildsmässiga värdena i Kävlingeåns dalgång är mycket stora. 

Granskningshandling 2021-06-07
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I översiktsplanen redovisas två önskvärda utvecklingsstrategier för planområdet. 
Den ena är en grönstrukturkoppling som binder samman naturmarken vid 
Kävlingeån och planområdet. Den andra önskvärda utvecklingsstrategin är en 
dagvattenlösning inom planområdet.

Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne utgör träden längs med 
Flyingevägen en allé. Alléer är biotopskyddade och i enlighet med Miljöbalken 7 
kap. 11 § (1998:808) får inte områden som är biotopskyddade utsättas för skada. Det 
som kännetecknar en allé är att exemplaren är lövträd som antingen är planterade 

jämna avstånd mellan träden i en allé eftersom tidigare träd kan ha dött utan att 
ersättas. En enkel eller dubbel rad med lövträd ska antingen vara belägen längs en 
väg, eller det som tidigare har utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap för 
att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Om trädraden är belägen i ett i övrigt 
öppet landskap behöver den inte vara belägen längs en väg eller det som tidigare har 
utgjort en väg. 

Planområdet sluttar mot Flyingevägen från väg 104. Vid väg 104 är högsta punkten 
26 meter över nollplanet. Lägsta punkten är 21 meter över nollplanet i planområdets 
sydvästra kant mot Flyingevägen.  

Geotekniska förhållanden och markradon

Högriskområden kan dock förekomma lokalt med hänsyn till Eslövstraktens geologi.  

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består planområdet främst av 
postglacial sand, med undantag från i norra delen av planområdet där marken 

Det kan vara motiverat att genomföra en geoteknisk undersökning för bedömning av 
grundläggningsmetod innan byggnation.

KS.2019.0197
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Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken
Eslövs kommun bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ 
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL, varför behovet av miljöbedömningen inte 
föreligger. 

Påverkan på riksintresse 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Svenstorp - Hviderup 
- Flyinge - Västra Hoby [M80] (delen i Gårdstånga sn). Bebyggelsen inom 

karaktären som kännetecknar Gårdstånga. Gårdstånga kännetecknas delvis 
av vidsträckta odlingslandskap och bullervallen kommer att bli ett nytt inslag 
i landskapet. För att säkerställa att bullervallen får ett organiskt uttryck som 
smälter in i landskapet, har bullervallen fått en utformningsbestämmelse.  

Flyingevägen kännetecknas av småskaliga volymer med bland annat 
små gathus. För att bibehålla den karaktären får komplementbyggnader 
placeras närmst vägen. Genom att placera komplementbyggnader närmst 
Flyingevägen och bostadshusen något indraget bildas ett gårdsutrymme 

bebyggelse i Gårdstånga. Förslaget är av begränsad omfattning och ses som 

Eslövs kommun bedömer att ett genomförande av planförslaget inte medför 
skada på riksintresset.

MILJÖ-
KONSEKVENSER

Vattenkvalitét 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten 
iakttas. Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormer för vatten. Planområdet ligger inte inom 
vattenskyddsområde. Nödvändiga dagvattenåtgärder ska anläggas för att 
dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan på ytvattenförekomstens kemiska 
och ekologiska status.

Luftkvalitét
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 

, är luftföroreningarna i Eslöv koncentrerade 
främst längs med järnvägen och större vägar. Beräknade årsmedelvärdet 

landsbygden.
 
Exploateringsgraden är begränsad i relation till det totala planområdet 

kommun bedömer att planförslaget inte har någon negativ inverkan på 
luftkvaliteten i området.

17

MILJÖKVALITETS-
NORMER (MKN)
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Markvatten från Gårdstånga 15:1 
Idag rinner markvatten från grannfastigheten Gårdstånga 15:1 (nordost om 
väg 104), under vägen och vidare ner till norra delen av planområdet. Det 

drabbas av översvämningar när stora regnmängder faller. Vattnet som faller på 
grannfastigheten kommer därför att samlas och ledas vidare via ett dike norr om 
Gårdstångabacken till kvävedammar i norra Gårdstånga.

Illustrationen nedan visar hur exploatören kommer leda markvattnet från 
grannfastigheten Gårdstånga 15:1 till kvävedammar i norra Gårdstånga. 
Markvattnet kommer gå i diken längs med Gårdstångabacken och i tunnlar under 

dagvatten från den östra sidan av väg 104 till västra.   

Granskningshandling 2021-06-07

DAGVATTEN 
OCH SKYFALL 

Enligt Eslövs skyfallskartering från 2019 över Gårdstånga, pekas planområdet 
ut som en del i det området som drabbas av översvämningar vid extrema skyfall. 

och Gårdstångarondellen. Vattnet samlas i norra delen av planområdet och rinner 

bebyggelse väster om Flyingevägen. 
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Dagvattendamm

dagvattennätet, minskar avsevärt risken för översvämning hos hushåll väster om Flyingevägen. 
Upprättandet av diket kommer att säkerställas i ett exploateringsavtal innan detaljplanen går 
upp för beslut om antagande.

För att omhänderta det vatten som faller inom planområdet kommer en dagvattendamm att 
anläggas i mitten av planområdet. Dagvattendammen kommer samla dagvatten vid stora 
regnmängder och därigenom fördröja hanteringen inom planområdet samt innan det når det 
kommunala spill- och dagvattennätet. 

Exploatören har för avsikt att plantera vegetation i och i närheten av dagvattendammen så 
att den smälter samman med omgivningen. Exploatören avser att leda vatten som faller 
inom planområdet medhjälp av avskärande diken längs med planområdets västra och norra 
fastighetsgräns. Diken leder senare vidare till dagvattendammen. 

Illustrationen nedan visar hur de avskärande dikena kommer att gå inom planområdet och hur 
de kommer leda vatten till dagvattendammen. 

VA SYD kommer även att utföra kapacitetshöjande åtgärder på spill- och dagvattennätet inom 
planområdet. Så småningom kommer planområdet att anslutas till VA SYD:s dagvattennät.  

KS.2019.0197

dagvattendammen i mitten 
av planområdet. 
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NATURMILJÖ  
OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD

Skyddsvärda och biotopskyddade träd
Vid planområdets västra fastighetsgräns går en trädrad som består av stora och 
gamla skogslönnar (Acer platanoides). 
bedöms enligt Eslövs kommuns miljöavdelning och Länsstyrelsen i Skåne som 

Om träden av någon anledning måste fällas eller riskerar att komma till skada, 
även om de inte ingår i planområdet, ska dispens från biotopskyddet sökas hos 
Länsstyrelsen i Skåne.
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EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

Planförslaget har utvärderats medhjälp av Boverkets verktyg för kartläggning 
av ekosystemtjänster. Planförslaget kan komma tillföra nya ekosystemtjänster 
till området, främst stödjande och reglerande ekosystemtjänster, men även 
kulturella. Planförslaget innebär dock att de försörjande ekosystemtjänsterna 
så som matförsörjning kommer att försämras. Detta eftersom jordbruksmark 
försvinner.

HUSHÅLLNING  
MED  
NATURRESURSER

Planområdet omfattar cirka 3 hektar jordbruksmark av klass 6-9. Planförslaget 
tar värdefull jordbruksmark i anspråk men området ingår i det som har pekats 
ut som ändrad markanvändning-stadsbygd i . Eslövs 
kommun bedömer dock att en väldigt liten andel av den totala jordbruksmarken i 
och i närheten av Gårdstånga kommer att omvandlas till bostäder. Planområdet är 
även ett naturligt utbyggnadsområde i Gårdstånga. 
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MARKRADON Planförslaget ligger inom normalriskområden för markradon. Grundläggning bör 
därför genomföras i minst radonskyddat utförande. 

KS.2019.0197
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ARKEOLOGI
med möjliga fornlämningar av lämningstypen boplats. Under samrådstiden 

fornlämningar under mark inom det aktuella detaljplanområdet. På Länsstyrelsen 
inrådan genomfördes en arkeologisk utredning. Under utredningen lades 39 
schakt ut, cirka 10 meter långa och 1,4 meter breda med ett jorddjup på cirka 0,8 

33 dock enstaka anläggningar, som två syllstenar och en kulturlagerlins som 
kunde sättas i samband med fornlämningen L1988:2040, Gårdsstångas gamla by. 
I kulturlagret i schakt 33 hittades det en bit yngre järnålders keramik som påvisar 
äldre aktiviteter i området. 

vetenskapligt värde som är genom utredningen tillräckligt dokumenterade. 

synpunkt att fortsätta det planerade arbetet inom området för detaljplanen. 

Planförslaget innehåller ett utvidgat område med prickmark, 15 meter från 
fastighetsgränsen i anslutning till bytomten i söder. Därmed riskerar inga nya 
byggnader att göra intrång på boplatsen. 

i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen.

Gårdstånga. 
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TRAFIK

120, om det blir cirka 30 hushåll och om varje hushåll kör 4 rutter per dygn. 
Inga nya in- och utfarter kommer att upprättas från planområdet till väg 104. 
Eslövs kommun bedömer att ett genomförande av planförslaget kommer att 

KS.2019.0197
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MARK-
FÖRORENINGAR

Under samrådstiden framkom att den södra delen av planförslaget ligger inom 
ett område, som tidigare varit en del i en järnvägssträckning. Utifrån den 
informationen genomfördes en miljöteknisk markundersökning som klarlägger 

En markundersökningen genomfördes den 4 maj 2021 av Ramböll Sweden AB. 
Ramböll utförde jordprovstagning genom provgropsgrävning i fyra punkter 
längs med sträckan där den tidigare järnvägen har legat. Under undersökningen 
grävdes provgropar ner till en meters djup under markytan och jordmassorna 
lades i en hög bredvid gropen för provtagning. Därefter genomfördes 
samlingsprover på de fyra provgroparna. Ett samlingsprov, består av cirka tio 
delprov, per provgrop. Jordmassorna i proverna analyseras utifrån förekomsten 
av metaller inklusive kvicksilver och PAH. Resultatet från provtagningen 
visade inga risker för människors hälsa och miljö. Ramböll skriver även 
att vid eventuella framtida schaktarbeten kan massor återanvändas inom 
undersökningsområdet utan risk för människors hälsa eller miljön. Eventuella 
överskottsmassor kan återanvändas fritt även utanför undersökningsområdet.

GEOTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

En geoteknisk undersökning kan komma att bli aktuell innan detaljplanen 
går upp för beslut om antagande, detta för att klarlägga grundläggningsmetod 
innan byggnation. Planområdets norra del består huvudsakligen av glacial 

grundläggningsmetod ska därför övervägas.
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TEKNISK  
FÖRSÖRJNING

Spill- och dricksvatten
Planområdet är inför planläggning utanför VA SYD:s verksamhetsområde 
för dag-, spill- och dricksvatten men avses i samband med utbyggnad att 

ledningsnätet för dag- spill- och dricksvatten.

Brandposter
Enligt Räddningstjänsten Syd är brandpostnätet inte tillräckligt i Gårdstånga 
och brandpostnätet kommer behöva utökas i samband med utbyggnaden. 

När planområdet är utbyggt kommer Räddningstjänsten Syd tillsammans med 
VA SYD, i dialog med fastighetsägaren att placera ut ytterligare en brandpost i 
anslutning till planområdet. 

KS.2019.0197

24

HÄLSA OCH 
SÄKERHET

Buller
Sweco utförde 2020-01-13 en bullerutredning, där bullernivåerna utredes för 
planområdet samt för angränsande bebyggelse. Bullerutredningen tar avstamp 

Slutsatsen av bullerutredningen redovisas kursivt nedan: 

Granskningshandling 2021-06-07

 
Gårdstångarondellen. Planförslaget kan också medföra en ökad efterfrågan, 

Eslöv och Lund längs den gamla riksväg 15, även kallad Odarslövsvägen. 
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Ljudnivåer påverkas främst av väg 104, men även E22. Inga andra bullerkällor bedöms 

bullernivåer i närheten av bostäder.  Bullersituationen kommer förbättras efter utbyggnad 
av planområdet. Gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå efter utbyggnad 
av bullervall, uppnås i hela området.  Bullervallen kommer att bidra till att riktvärdena hålls 
vid alla fasader och våningsplan samt att stora delar av ytan runt den planerade bebyggelsen 
når riktvärdet för uteplats. Därmed kan uteplatser placeras ganska fritt vid den planerade 

Eslövs kommun bedömer utifrån bullerutredningen att en 3 meter hög bullervall krävs längs 
med väg 104 för att minska bullernivåerna.
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God bebyggd miljö 
God bebyggd miljö är ett miljömål som beslutades av Riksdagen år 2012. 

 

 
 

 

tio preciseringar som regeringen beslutade om den 26 april 2012. Preciseringarna 
innefattar bland annat att området ska ha en hållbar bebyggelsestruktur, 
infrastruktur, tillgång till natur- och grönområden, bevara och utveckla 
kulturvärden, etc. Eslövs kommun bedömer att planförslaget tar fasta på majoriteten 
av preciseringar och att förslaget uppfyller miljömålet för God bebyggd miljö. 

KS.2019.0197 Granskningshandling 2021-06-07
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bullervall. 
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Vattenförekomst 
Planområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeån uppnår 
otillfredsställande ekologisk status gällande näringsämnen och god status gällande 
försurning. Kävlingeån uppnår inte god kemisk status gällande kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är 
för höga beror på internationella luftnedfall. Polybromerade difenyletrar används 

ha orsakat föroreningar i vattenmassor genom bland annat läckage och utsläpp. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte bidra till att försämra vattenkvaliteten i 
Kävlingeån.
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GENOMFÖRANDE

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas mot 
fastighetsägarens bestridande endast om det är nödvändigt på grund av 
nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas.

Detaljplanearbete 
Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov 
för åtgärder inom planområdet.

Avtal
Planavtal har upprättats mellan Eslövs kommun och exploatören. I avtalet 
regleras ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. 
Exploatören bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för 
detaljplanens framtagande och genomförande.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen 
innan detaljplanen antas. Kostnader och ansvar för åtgärder som krävs 
för att genomföra detaljplanen ska regleras i exploateringsavtalet. 
Samordningen mellan exploatör, samfällighetsförening och kommunen 
regleras i exploateringsavtalet. Avtalet ska reglera utförande av åtgärder 
för avvattning, avledning, samt fördröjning av vatten inom planområdet. 
Avtalet ska också reglera utförande av nya anslutningar mellan 
planområdet och Flyingevägen. 

ORGANISATORISKA  
FRÅGOR

Planekonomi 
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet 
regleras ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. 
Exploatören bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för 
detaljplanens framtagande och genomförande. Exploatören ombesörjer och 
bekostar eventuella ledningsomläggningar. Anslutning till det allmänna 
vatten- och avloppsledningar skall ske enligt antagen VA-taxa.

Säkerhet
När planområdet är utbyggt kommer Räddningstjänsten Syd tillsammans 
med VA SYD, i dialog med fastighetsägaren att placera ut ytterligare en 
brandpost i anslutning till planområdet. 

Skötsel och underhåll
Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo och likaså fortsättningsvis. 
GMR Fastigheter AB som äger samtliga fastigheter inom planområdet 
kommer förvalta och bedriva skötseln av bostadshusen, dagvattendammen, 
grönytor och övriga omkringliggande ytor innanför planområdet. 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR OCH  
KONSEKVENSER 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Kommunledningskontoret,  
Tillväxtavdelningen

Lars Persson    Mikael Vallberg   Matilda Suneson
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Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer fastighetsägaren 
ansöka om fastighetsreglering för att bilda en fastighet som utgörs av 
planområdet. I samband med det bör exploatören ansöka om omprövning 
av gemensamhetsanläggningen Gårdstånga GA:2, för att ändra andelstalen 
för ombildade fastigheter och justera sträckningen i det nordvästra. 
Exploatören kommer även att behöva ansöka om omprövning av 
gemensamhetsanläggningen GA:2 i det nordvästra hörnet av planområdet, vid 
infarten från Gårdstångabacken. I plankartan föreslås att en del av GA:2 ska 
ingå i planområdet.

Ansökan om fastighetsbildning 
Fastighetsägaren ansvarar att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om 
erforderlig fastighetsbildning, omprövning av gemensamhetsanläggning och 
eventuellt upphävande/ändring av ledningsrätt.

Ledningsåtgärder

inom planområdet.   

Servitut
Servitut för avledningen av markvatten från Gårdstånga 15:1 via 

bort till kvävedammarna. Ett ledningsservitut måste upprättas för fastigheten 
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Datum 

Kulturmiljöenheten 
skane@lansstyrelsen.se 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö  010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens dnr: Kommun: 

Fastighet: Fornlämning alt tillfällig arbetsidentitet: 

Uppgifter om undersökningen och undersökaren 
Typ av undersökning: Fältarbetstidens start och slut: 

Undersökare: Projektledare: 

431-48063-2020 Eslöv

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27,
15:28 och 15:1

Del av L1988:2040
Gårdstånga 2104

Arkeologisk utredning 10–12 maj 2021

Picea kulturarv, www.kontakt.piceakulturarv.se
+4673 182 19 59

Mats Pettersson, Picea kulturarv

26-05-2021
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Sammanfattning av undersökningsresultatet 

Åtgärdsförslag 

Bilaga: 

Fullgott kartmaterial 

På uppdrag av GMR Fastigheter AB genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom
fastigheterna 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs kommun. Utredningen ska ta fram underlag
avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan. Utredningsområdet består av en
långsträckt åkermark, ca 3 ha, mellan en medeltida bytomt, Gårdstånga kyrkby, L1988:2040, och en
boplats i form av ”tydliga cropmarks”, L1988:2918 (Fornreg RAÄ), se figur 2.

Utredningsområdet ytinventerades vad gäller flintavslag. Den absoluta majoriteten av allt påträffat
stenmaterial var flinta. Av dessa kunde endast några enstaka avslag identifieras som avslag, den stora
majoriteten flinta bedömdes vara naturligt förekommande. Parallellt med ytinventeringen
genomsöktes ytan samt schakten med hjälp av metalldetektor. Mycket få metallföremål påträffades. Av
dessa var majoriteten moderna kapsyler och trådspik men ett bronsföremål påträffades i ytan vid
schakt 25. I utredningsområdet lades 39 schakt ut, ca 10 meter långa och 1,4 meter breda. Jorddjupet
var i snitt 0,8 meter varefter postglacial sand påträffades i bottnen. Och det var i denna tydliga
övergång sökning efter anläggningar gjordes. Mycket få anläggningar påträffades förutom sentida
täckdiken vilka delvis sammanföll med en äldre täckdikningskarta upprättad på 1870-talet. De föremål
som påträffades i matjorden var yngre rödgods med engobering och blyglasyr, traditionell
hushållskeramik, figur 3.

Det var först under de sista timmarna den tredje och sista dagen i fält vi stötte på tydliga lämningar i
utredningsområdets sydöstra del där det sammanföll med den registrerade medeltida bytomten,
L1988:2040, i schakt 33. Dessa lämningar bestod dels av en kulturlagerlins i vilken påträffades yngre
järnålderskeramik som var svartbränd ringlad och grovt magrad samt ett äggformat järnföremål och
dels två runda stenar, 0,3 m i diameter, vilka tolkades som eventuella rester efter en stensyll ca 3,5 m
sydost om kulturlagret, figur 4 a-c.

Åkerytan som undersöktes låg i den nedre delen av ett större sammanhängande åkergärde och
sluttade tydligt åt sydväst. Denna skarpa sluttning hade med tiden medfört en stor jordförflyttning från
de övre till de nedre delarna av åkerytan. Skillnaden i jorddjup i de övre till de nedre delarna kunde
uppgå till ca en meter, figur 5. Då en kontinuerlig jordförflyttning åt sydväst i utredningområdet har
pågått sedan jorden börjat brukas, har nivån för plogsulan förändrats. I de nordöstra högre delarna bör
den ha sjunkit medan i de sydvästra nedre delarna stigit. Detta kan vara orsaken till att så få
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet.

Enligt Storskifteskartan sträckte sig bytomten inte norr om vägen, figur 6. De lämningar som
påträffades, kulturlagret och syllstenarna, tolkades som rester efter en yngre järnåldersgård, en
eventuellt en föregångare till den medeltida bytomten, med tanke på svartgodset och att
anläggningarna påträffades utanför Gårdstånga by enligt den historiska kartan (akt L68-4:1,
Lantmäteriet).

Inom utredningsområdet har endast rester efter den medeltida by/gårdstomten
påträffats i den södra delen av utredningsområdet. Inga andra fynd eller
anläggningar som visar på en sedan tidigare okänd fornlämning har påträffats inom
utredningsområdet. By/gårdstomten bedöms efter avslutad utredning som väl
avgränsad inom utredningsområdet. Picea kulturarv anser att inga ytterligare
antikvariska åtgärder krävs så länge som ett skyddsavstånd på cirka 20 meter hålls
till lämningen L1988:2040, och att detaljplanen därmed inte bedöms påverka någon
fornlämning.
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Figur 1. Utredningsområdet. 

 
Sammanfattning av undersökningsresultatet 
På uppdrag av GMR Fastigheter AB genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom 
fastigheterna 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs kommun. Utredningen ska ta fram underlag 
avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan. Utredningsområdet består av en 
långsträckt åkermark, ca 3 ha, mellan en medeltida bytomt, Gårdstånga kyrkby, L1988:2040, och en 
boplats i form av ”tydliga cropmarks”, L1988:2918 (Fornreg RAÄ), se figur 2. 
 
Figur 2. Utredningsområdet med registrerade fornlämningar. 

 
Utredningsområdet ytinventerades vad gäller flintavslag. Den absoluta majoriteten av allt påträffat 

stenmaterial var flinta. Av dessa kunde endast några enstaka avslag identifieras som avslag, den stora 

majoriteten flinta bedömdes vara naturligt förekommande. Parallellt med ytinventeringen 
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genomsöktes ytan samt schakten med hjälp av metalldetektor. Mycket få metallföremål påträffades. Av 
dessa var majoriteten moderna kapsyler och trådspik men ett bronsföremål påträffades i ytan vid 
schakt 25. I utredningsområdet lades 39 schakt ut, ca 10 meter långa och 1,4 meter breda. Jorddjupet 
var i snitt 0,8 meter varefter postglacial sand påträffades i bottnen. Och det var i denna tydliga 
övergång sökning efter anläggningar gjordes. Mycket få anläggningar påträffades förutom sentida 
täckdiken vilka delvis sammanföll med en äldre täckdikningskarta upprättad på 1870-talet. De föremål 
som påträffades i matjorden var yngre rödgods med engobering och blyglasyr, traditionell 
hushållskeramik, figur 3. 
 
Figur 3. Foto på ett urval av fyndmaterialet. 

 
Det var först under de sista timmarna den tredje och sista dagen i fält vi stötte på tydliga lämningar i 
utredningsområdets sydöstra del där det sammanföll med den registrerade medeltida bytomten, 
L1988:2040, i schakt 33. Dessa lämningar bestod dels av en kulturlagerlins i vilken påträffades yngre 
järnålderskeramik som var svartbränd ringlad och grovt magrad samt ett äggformat järnföremål och 
dels två runda stenar, 0,3 m i diameter, vilka tolkades som eventuella rester efter en stensyll ca 3,5 m 
sydost om kulturlagret, figur 4. 
 
Figur 4a. I schakt 33 påträffades resterna efter en stensyll, 

Figur 4b. Och en kulturlagerlins med keramik från yngre järnålder. 

Figur 4c. Schakt 33 med kulturlagerlämning samt två ev. syllstenar. 

 
Åkerytan som undersöktes låg i den nedre delen av ett större sammanhängande åkergärde och 
sluttade tydligt åt sydväst. Denna skarpa sluttning hade med tiden medfört en stor jordförflyttning från 
de övre till de nedre delarna av åkerytan. Skillnaden i jorddjup i de övre till de nedre delarna kunde 
uppgå till ca en meter, figur 5. Då en kontinuerlig jordförflyttning åt sydväst i utredningområdet har 
pågått sedan jorden börjat brukas, har nivån för plogsulan förändrats. I de nordöstra högre delarna bör 
den ha sjunkit medan i de sydvästra nedre delarna stigit. Detta kan vara orsaken till att så få 
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet. 
 
Figur 5. Det tjocka matjordslagret. 

 
Enligt Storskifteskartan sträckte sig bytomten inte norr om vägen, figur 6. De lämningar som 
påträffades, kulturlagret och syllstenarna, tolkades som rester efter en yngre järnåldersgård, en 
eventuellt en föregångare till den medeltida bytomten, med tanke på svartgodset och att 
anläggningarna påträffades utanför Gårdstånga by enligt den historiska kartan (akt L68-4:1, 

Lantmäteriet). 
 
Figur 6. Storskifteskarta med lämning L1988:2040 samt utredningsområdet med schakt. 

 
Förslag till fortsatta åtgärder 
Inom utredningsområdet har endast rester efter den medeltida by/gårdstomten påträffats i den södra 
delen av utredningsområdet. Inga andra fynd eller anläggningar som visar på en sedan tidigare okänd 
fornlämning har påträffats inom utredningsområdet. By/gårdstomten bedöms efter avslutad utredning 
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som väl avgränsad inom utredningsområdet.   så länge som ett skyddsavstånd på cirka 20 meter hålls 
till lämningen L1988:2040, och att detaljplanen därmed inte bedöms påverka någon fornlämning. 
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Angående resultatet av arkeologisk utredning i 
samband med detaljplanarbete inom fastigheten 
Gårdsstånga 15:25 m.fl., Eslövs kommun, Skåne 
län

Picea kulturarv har mellan 2021-05-10 och 2021-05-12 genomfört en arkeologisk 
utredning inom fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. En 
slutredovisning av arbetena har inkommit till Länsstyrelsen. Denna slutredovisning 
bifogas.

Vid förundersökningen öppnades 39 sökschakt som var ca 10 meter långa och 1,4 
meter breda. I de flesta schakt påträffades enbart yngre täckdiken. Dessutom 
påträffades under utredningen sparsamt fynd av slagen flinta och framförallt yngre 
keramik.  
I sydvästra hörnet av undersökningsområdet påträffades under utredningen i schakt 
33 dock enstaka anläggningar, som två syllstenar och en kulturlagerlins som kunde 
sättas i samband med fornlämningen L1988:2040, Gårdsstångas gamla by. I 
kulturlagret i schakt 33 hittades det en bit yngre järnålders keramik som påvisar 
äldre aktiviteter i området. Dessutom kunde det konstateras att bytomten tidigare 
kan ha haft en annan utsträckning än angiven i kulturmiljöregistret. 

Picea kulturarv kunde dessutom konstatera att den topografiska situationen med en 
slutning mot sydost har medfört att jordmassor har förflyttats från nord mot sydost. 
Jordförflyttningen har resulterad i att matjordslagret i södra av delen av 
utredningsområdet var betydlig större än i nord. Detta kan vara orsaken till att så få 
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet. 
Långvarig plöjning på åkern tillsamman med kontinuerlig erosion har medfört 
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möjliga lämningar i övre delen av terrängen är försvunnet. Fynden av slagen flinta 
från matjorden visar att det har funnits aktiviteter i området under stenbrukande tid.
 
Länsstyrelsen bedömer att påträffande bevarade lämningarna har ett ringa 
vetenskapligt värde som är genom utredningen tillräckligt dokumenterade. Det 
finns därför inte längre några hinder ur arkeologisk synpunkt att fortsätta det 
planerade arbetet inom området för detaljplanen.

I övrigt påminner kulturmiljöenheten om anmälningsplikten vad gäller 
fornlämningar. Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle 
framkomma i samband med markarbetena ska dessa – i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen – omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter följ länken: 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför underskrift.

Martin Gollwitzer (dr. phil.)

Bilaga

Slutredovisning

Kopia till

Picea kulturarav, mats.pettersson@piceakulturarv.se 
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Gårdstånga 15:25 m.fl. Markmiljöundersökning 

1. Inledning 

GMR Fastigheter AB har gett Ramboll Sweden AB (Ramboll) i uppdrag att utreda 
de markmiljömässiga förutsättningarna för framtida byggnation på del av fastig-
heten Gårdstånga 15:25. I samband med planering av bostäder inom aktuellt 
planområde har det framkommit att inom del av området har funnits en smal-
spårig järnväg fram till 1950-talet.  
 
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande till detaljplanen angivit följande: 
Området ligger i anslutning till tidigare järnvägssträcka vilket ger stor risk för 
förorening i mark. Miljöavdelningen bedömer att det behövs en miljöteknisk mark-
undersökning på området för att säkerställa att det inte förekommer några 
markföroreningar som kan påverka de framtida boendes hälsa. 
 
För att säkerställa att marken är lämplig för bostäder har delen med den tidigare 
järnvägens sträckning undersökts. 

1.1 Syfte 
Syftet med provtagningen är att undersöka de markmiljömässiga förut-
sättningarna för framtida byggnation på området och om området är lämpligt för 
bostäder. Markundersökningen omfattar en miljöteknisk markundersökning där 
ämnen som kan påverka framtida boendes hälsa undersöks.  

1.2 Administrativa uppgifter 
 
Uppdragsgivare: GMR Fastigheter AB 

Kontaktperson: Gustaf Ramel 

Tel: 073-427 31 29 
E-mail: Gustaf.ramel@gardstanga.se 

  

Fastighetsbeteckning: Gårdstånga 15:25 m.fl. 

Län: Skåne 

Kommun: Eslöv 

Lokalisering: Flyingevägen 

  

Miljökonsult: Ramboll Sweden AB 

Kontaktperson: Anna Fjelkestam 

Tel: 076-118 54 29 
E-mail: anna.fjelkestam@ramboll.se 

  

Tillsynsmyndighet: Miljöförvaltningen Eslövs kommun 
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2. Områdesbeskrivning och historik 

Det aktuella undersökningsområdet som är en del av fastigheterna Gårdstånga 
15:25, m.fl. längs med Flyingevägen och väg 104, se figur 1 för placering.  
 

Figur 1 Undersökningsområdet ungefärliga läge i Gårdsstånga omringas med grön 
ring (Lantmäteriet, 2021). 

 
Undersökningsområdet gränsar i sydväst till Flyingevägen, Gårdstånga by och 
Kävlingeån. Bostäderna i sydväst mot Kävlingeån består av enfamiljshus med 
kringliggande grönytor. Bostadsområdet utbreder sig mot nordväst mot Getinge. I 
nordöst och vidare sydost ligger väg 104 samt öppen åkermark.  
 
Enligt häradskartan från 1913 har det funnits en järnväg som sträckte sig från 
sydost i nordvästlig riktning längs med aktuellt undersökningsområde, se figur 2.   
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Figur 2 Häradskartan från 1913 visar sträckningen av den tidigare järnvägen. 
Källa Eslövs kommun. Grön linje tillagd av Ramboll och illustrerar aktuellt 
undersökningsområde. 

2.1 Potentiella föroreningar 
Den historiska inventeringen har utgått från uppgifter lämnade av fastighets-
ägaren och underlag från miljöförvaltningen. Historiskt har det inom under-
sökningsområdet funnits en järnväg. Efter nedläggning av järnvägen har området 
använts för ekologisk odling. En telefonavstämning med miljömyndigheten gjordes 
inför provtagning för att höra om det fanns några specifika krav på provtagningen. 
Det gjorde det inte. Med ledning av historiken bedöms metaller och PAH vara de 
ämnen som potentiellt kan orsaka föroreningar inom undersökningsområdet. 

2.2 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta domineras de naturliga jordarterna i området av post-
glacial sand (SGU, 2021a) och berggrunden består av sandsten (SGU, 2021b). 
Sydost om undersökningsområdet mot Kävlingeån finns en definierad jordakvifer 
(grundvattenförande lager) som består av sand och sträcker sig längs med 
Kävlingeåns dalgång mot Krankesjön i sydost.   
 
Undersökningsområdet gränsar i söder till Kävlingeån som är en klassad 
vattenförekomst med benämningen SEA7SE618518 134721 (VISS, 2021). Ån 
ingår i ett skyddat dricksvattenområde och enligt dricksvattendirektivets artikel 7 
ska vattenförekomster som används för uttag av viss kvantitet eller reserverats 
för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet. 
Ån har bedömts ha god kemisk status  (VISS, 2021). 
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3. Bedömningsgrunder 

Vid bedömningen av analysresultaten från nu utförda undersökningar används 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), 
(Naturvårdsverket, 2016).  
 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) innebär 
att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av 
människor (barn, vuxna och äldre) kan vistas permanent inom området inom sin 
livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.  
 
Jämförelse görs också med Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre 
känslig markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2016). Naturvårdsverkets 
nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall 
Sveriges riktvärden för farligt avfall, FA, (Avfall Sverige, 2019). Denna jämförelse 
görs för eventuell masshantering av överskottsmassor. 
 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) 
innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 
området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området 
tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 
betydelse vid minder känslig markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och 
djur tillfälligt vistas i området. 

4. Genomförande 

Markundersökningen genomfördes den 4 maj 2021 av Charlotte Ekborg, Ramboll. 
Jordprovtagning utfördes genom progropsgrävning i fyra punkter längs med 
sträckan där järnvägen har varit, se figur 2. Grävningen av provgropar har 
genomförts ner till en meter under markytan och lades i en hög bredvid gropen för 
provtagning. Ett samlingsprov bestående av 10 – 15 delprov togs från varje 
provgrop. Provtagningsutrustningen rengjordes mekaniskt som standard mellan 
provtagningarna. Inga indikationer på föroreningar noterades i samband med 
provtagningen. Samlingsproverna uttogs i diffusionstäta påsar och förvarades 
mörkt och kallt fram till laboratoriet för analys. 

4.1 Analyser 
Ett samlingsprov, bestående av ca tio delprov, per provgrop analyserades med 
avseende på metaller inklusive kvicksilver och PAH. 

4.2 Koordinater 
Koordinaterna är inmätta med GPS i system SWEREF 13 30 höjd RH 2000. 
Koordinaterna motsvarar centrum av provgropen och redovisas i tabell 1. 
 

322 ( 599 )



 
  

 

5 av 7 

 

Rapport översiktlig markmiljöundersökning 

 

Gårdstånga 15:25 m.fl. Markmiljöundersökning 

Unr 1320055169  o:
\m

m
a1

\g
eh

\2
0
2
1\

13
2
00

55
1
69

\3
_p

ro
j\

ra
p
p
or

t\
ra

pp
or

t 
- 

öv
er

si
kt

lig
 m

ar
ku

n
d
er

sö
kn

in
g
 2

02
1_

0
5_

28
.d

oc
x 

Tabell 1 Koordinater för provgroparna med uttagna samlingsprov, SWERWF 13 30 
i plan och RH 2000 i höjd. 

Provgrop X Y Z 

PG01 6182106 139008 21.4 
PG02 6182089 139033 21.8 
PG03 6182053 139091 22.4 
PG04 6182039 139112 22.4 

5. Resultat och bedömning 

5.1 Jordartslagerföljd och fältobservationer 
Jorden består av ca 0,8 m mull med underliggande postglacial sand, se figur 3 för 
exempel. Inga lukter eller andra indikationer på föroreningar i fält har noterats. 
För vidare information se fältprotokoll i bilaga 1. 
 

 

Figur 3 Visar provgrop bestående av mull underlagrat av postglacial sand. 

5.2 Analysresultat 
Samtliga analysresultat redovisas i analyssammanställning i tabell 2 med Natur-
vårdsverkets jämförvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016) samt 
Naturvårdsverkets nivåer för minder än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) 
samt Avfall Sveriges bedömningsgrunder för farligt avfall, (Avfall Sverige, 2019). I 
bilaga 2 redovisas samtliga analysprotokoll från Eurofins laboratorium. 
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Tabell 2 Resultaten och riktvärden för KM och MKM enligt Naturvårdsverket, 
(Naturvårdsverket, 2016) nivåer för MRR, (Naturvårdsverket, 2010) samt 
bedömningsgrunder för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019) visas i tabellen. 
Enheterna för halterna är mg/kg TS. 

6. Slutsats 

Vid eventuella framtida schaktarbeten kan massor återanvändas inom under-
sökningsområdet utan risk för människors hälsa eller miljön. Eventuella 
överskottsmassor kan återanvändas fritt även utanför undersökningsområdet. 
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Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG01 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG01 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

0 1,2
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Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG02 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG02 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

0 1,2
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Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,8 Ja Nej

0,8 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG03 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG03 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

1,20
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Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG04 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG04 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

1,20
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N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2111304 Sida : 1 av 6

Ramboll Sweden AB 1320055169 GårdsstångaProjektKund : :

Charlotte Ekborg 13215377 BeställningsnummerKontaktperson 1320055169/13215377: :

Carlsgatan 7BAdress Ramboll Sverige ABProvtagare: :

211 20 Malmö Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, prover 2021-05-05  08:00:

E-post charlotte.ekborg@ramboll.se 2021-05-06Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-05-12  14:37: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 4: :

PR2020SE-RAM-SVE0001 (OF191162)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige

Bilaga 3

1
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2 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

Analysresultat

R21PG01ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-001

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.36 LEMS-1± 0.236

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.4 LEMS-1± 3.64

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.112 LEMS-1± 0.0121

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.02 LEMS-1± 0.402

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.27 LEMS-1± 0.828

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.55 LEMS-1± 0.588

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.67 LEMS-1± 0.669

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.07 LEMS-1± 0.707

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.9 LEMS-1± 1.29

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0024.1 LEMS-1± 2.43

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.2 STMS-1± 5.29

Bilaga 3

2
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3 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG02ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-002

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.34 LEMS-1± 0.134

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.5 LEMS-1± 1.95

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.37 LEMS-1± 0.238

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.35 LEMS-1± 0.636

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3003.97 LEMS-1± 0.441

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.84 LEMS-1± 0.487

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005.82 LEMS-1± 0.582

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.18 LEMS-1± 0.918

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.3 LEMS-1± 1.96

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.7 STTS105± 5.50

Bilaga 3
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4 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG03ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-003

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.01 LEMS-1± 0.201

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.8 LEMS-1± 2.18

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.38 LEMS-1± 0.239

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.40 LEMS-1± 0.641

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3004.88 LEMS-1± 0.524

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.56 LEMS-1± 0.558

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.84 LEMS-1± 0.684

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.39 LEMS-1± 0.939

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.2 LEMS-1± 2.14

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.8 STTS105± 5.39
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4

333 ( 599 )



5 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG04ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-004

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5005.46 LEMS-1± 0.546

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0031.6 LEMS-1± 3.16

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.77 LEMS-1± 0.277

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.85 LEMS-1± 0.786

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.81 LEMS-1± 0.612

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.26 LEMS-1± 0.529

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.61 LEMS-1± 0.761

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.3 LEMS-1± 1.23

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.9 LEMS-1± 3.00

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.8 STTS105± 5.39

Bilaga 3
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6 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av 

bens(a)antracen, krysen, bens(b)f luoranten, bens(k)f luoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och 

indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen)

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

OJ-1

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030

Bilaga 3

6
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1 Bakgrund och syfte 

I samband med förhandsbesked för bebyggelse på fastigheterna Gårdstånga 15:25-

15:28 i Eslövs kommun har Sweco anlitats för att ta fram en bullerutredning för området. 

Fastigheten är tänkt att bebyggas med fristående villor med tillhörande 

komplementbyggnader. Fastigheterna ligger i närheten av flera statliga vägar, se Figur 1. 

Denna utredning syftar till att utreda framtida trafikbullernivåer år 2040 vid en sådan 

tillkommande exploatering, utvärdera bullret vid befintlig bebyggelse, samt utvärdera 

effekten av en bullerskyddsåtgärd mot väg 104. 

 

Figur 1. Översiktsbild med ungefärlig placering på exploatering markerad i rött. Källa bild: 
Open Street maps bidragsgivare.  
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2 Underlag 

Ingångsdata för beräkningar redovisas i detta kapitel. 

2.1 Trafikflöden väg  

Trafiksiffror och hastigheter som använts för att modellera bullerspridningen i 

planområdet presenteras i Tabell 1. Trafikmätningar och hastigheter är hämtad från 

NVDB1 och är uppräknade med trafikverkets uppräckningstal EVA giltig fr.o.m. 2019-04-

01. 

Trafiken på Flyingevägen och förlängningen av väg 9461 till Gårdstånga Nygård bedöms 

som ringa ur bullerperspektiv och inkluderas ej i beräkningsmodellen.  

Tabell 1. Trafikdata 

Vägsträcka Mätdatum 
ÅDT 

(% tung) 
2040 ÅDT  
(% tung) 

Hastighet 

E22 öster om rondell 2015 

20174 

(11,5%) 

28844 

(12,1%) 110 

E22 väster om rondell 2015 

29413 

(10,3%) 

42023 

(10,9%) 110 

Väg 104 norr om 9461 2017 

5995 

(10,2%) 

8324 

(10,7%) 70 

väg 104 direkt söder om 9461 2017 

3648 

(9,2%) 

5062 

(9,7%) 70 

Väg 104 söder om 9461 2015 

2279 

(12,4%) 

3260 

(13,0%) 80 

Väg 946 väster om väg 104 2015 

2279 

(12,4%) 

3260 

(13,0%) 60 

     

1Gårdstångabacken 

  

                                                      
1 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, data hämtat nov 2019 
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2.2 Kartmaterial 

Kartmaterial innehållande laserskanning, fastighetskarta, befintliga byggnader, höjddata 
och vägar är hämtade från Metria 2019-11-04.  
 
Ritningar för planerad nybyggnation och landskapsutformning har mottagits från 
arkitektfirman Danielsen Urban Landscape, daterade 2019-12-20. Byggnadshöjderna i 
beräkningsmodellen är satta som: 

- Bostadshus 6 m 
- Köksflygeln 4 m 
- Komplementbyggnader 3 m  

Två utformningar på bullervallen har tagits fram av arkitekten i samråd med 
bullerutredningen och vägprojektörer på Sweco2. Utformningarna syns i Figur 2. Dessa 
skiljer sig i att höjdprofilen på den till vänster varierar mer, med 3 m närmst korsningen, 
sen 2 m framför de tre husen norröver, för att sen stiga till 3 m mellan husen, och 
slutligen 2 m framför husen söderöver. För utformningen till höger fortsätter vallen vara 3 
m framför husen norröver, men är annars likadan som utformningen till vänster. Alla 
höjder är relativt till befintlig mark.   

 
Figur 2. Utbyggnadsförslag med hög bullervall mot väg 104. Till vänster: 2-3 m hög vall. 
Till höger: 3 m hög vall. Källa bild: Danielsen Urban Landscape   

                                                      
2 Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande vallar och skärmar, 2006:94, 

Vägverket region Skåne 2006  
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2.2.1 Befintligt bullerskydd  

Enligt NVDB finns idag inga bullerskydd från statliga vägar i närområdet. 

3 Riktvärden 

3.1 Bedömningsgrunder för ny bebyggelse: Trafikbullerförordning SFS 

2015:216 

Nedan följer en sammanfattning av för projektet relevanta delar av SFS 2015:216 t.o.m. 

SFS 2017:359: 

För bostäder jämförs beräknade ljudnivåer med riktvärden för nybyggnation av bostäder, 

Trafikförordningen SFS 2015:216 t.om. 2017:359, enligt vilket gäller: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Vid överskridande av riktvärdet 60 dBA vid fasad kan avsteg tillämpas i alla lägen oavsett 

stadsmiljö eller landsbygd.  

Överskidande av 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasadsida i utbyte mot 

bullerskyddad sida om 55 dBA för hälften av bostadsrummen respektive 70 dBA maximal 

ljudnivå (mellan kl. 22:00 och 06:00). 

Om maximal ljudnivå vid uteplats om 70 dBA ändå överskrids, bör nivån inte överskridas 

mer än 10 dB fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00. 

För bebyggelse på landsbygd blir riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid uteplats generellt 

mest begränsande. 

Uttrycksförklaring 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn. 

Ekvivalent ljudnivå (EQ): en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som 

ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år. 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad. 

Maximal ljudnivå (MAX): en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 

fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde. 

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 
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3.2 Befintliga bostäder 

Enligt vägledningsdokument från Naturvårdsverket3 gäller de riktvärden för trafikbuller vid 

bedömningar som visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått behöver övervägas (frifältsvärden). 

 

~2015 och framöver 

”nya 

bostadsbyggnader” 

1997 - ~2015 

”nyare befintlig 

miljö” 

- 1997 ”äldre 

befintlig miljö” 

Buller från väg, vid 

fasad 

Se planbeskrivning 

eller bygglov  
55 dBA Leq24h  65 dBA Leq24h 

Buller från väg och 

spår, uteplats 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBAb Leq24h 

70 dBAc Lmax  
- 

a Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max 1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06. 
b Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för vägbuller vid 

uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h. 
c Tidsvägning FAST. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22). 

  

                                                      
3 NV-08465-15– Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder, 

Naturvårdsverket (2016) 

343 ( 599 )



   

 
 
 

 

6 (9) 
 
PM TRAFIKBULLER 

2020-01-13  

 

VERSION 2.1 

FÖRHANDSBESKED GÅRDSTÅNGA 

 

 

4 Metod 

Beräkningarna är utförda enligt den Nordiska beräkningsmodellerna för vägtrafikbuller4 i 
beräkningsprogrammet Cadna/A version 173.4950. Beräkning av ljudspridningskartor har 
genomförts på höjden 2 m ovan mark med 1 fasadreflex. Fasadnivåer är angivna som 
frifältsvärden och redovisar högsta ljudnivån vid varje punkt och inkluderar 3 
fasadreflexer.  

Beräkningsmodellen för vägtrafikbuller har en giltighet på avstånd upp till 300 m från 
vägen. Noggrannheten bedöms till +/- 3 dB på 50 m avstånd och +/- 5 dB på 200 m 
avstånd. Förutsättningen gäller vinkelrätt mot väg under neutral eller måttliga 
medvindsförhållanden, dvs 0-3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter.  

4.1 Beräkningsfall 

Följande beräkningsfall har undersökts och presenteras i denna utredning: 

1. Nollalternativ prognosår 2040 utan utbyggnad 

2. Ljudnivå prognosår 2040 med utbyggnad 

3. Ljudnivå prognosår 2040 med utbyggnad och 3 m bullervall mot väg 104 

4. Ljudnivå prognosår 2040 med utbyggnad och 2-3 m bullervall mot väg 104. 

  

                                                      
4 Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, rapport 4653, Naturvårdsverket (1996). 
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5 Resultat 

Resultat vid fasad samt ljudutbredning redovisas i följande bilagor: 

- Bilaga 101/102, ekvivalent/maximal ljudnivå för beräkningsfall 1 

- Bilaga 201/202, ekvivalent/maximal ljudnivå för beräkningsfall 2 och 3 

- Bilaga 301/302, ekvivalent/maximal ljudnivå för beräkningsfall 3 och 4 

6 Analys 

6.1 Beräkningsfall 1, Nollalternativ 

6.1.1 Befintliga bostäder  

Beräkningsresultat för nollalternativ visar ljudnivåer vid befintliga bostäder på 56 dBA 

ekvivalent ljudnivå på bullerutsatt sida, se bilaga 101. Därmed innehålls riktvärden för 

befintlig bebyggelse vid fasad om bebyggelsen är ”äldre befintlig miljö” enligt Tabell 2, 

riktvärde 65 dBA. Om bebyggelsen hade varit nyare bebyggelse” enligt Tabell 2, då är 

riktvärdet 55 dBA och ljudnivån hade överskrids.  

6.2 Beräkningsfall 2, Utbyggnad utan åtgärd mot väg 104 

6.2.1 Befintlig bebyggelse  

Beräkningsresultatet i bilaga 201a visar ekvivalent ljudnivå uppemot 55 dBA. Därmed 

innehålls riktvärde för befintlig bebyggelse oavsett klassifikation i Tabell 2.  

6.2.2 Ny bebyggelse 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivåvid fasad innehålls ej på alla planerade husvolymer 

på alla våningsplan, se bilaga 201a där 61 dBA beräknas på huset som ligger närmst väg 

104. Riktvärde innehålls med liten marginal på de två av de sju husen där 60 dBA 

beräknas på vån 2 mot vägen. För huset där 60 dBA överskrids innehåller motstående 

sida riktvärde för dämpad sida och riktvärde kan innehållas med genomgående 

lägenheter med minst hälften av bostadsrummen riktade mot dämpad sida.   

Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats innehålls 

på motsatt sida om huset från vägen, se bilagor 201a och 202a. Riktvärdet 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå är mest begränsande och innehålls på en relativ liten yta för de två 

husen längst norrut.  

6.3 Beräkningsfall 3, Utbyggnad med 3 m bullervall mot väg 104 

6.3.1 Befintlig bebyggelse 

Beräkningsresultatet i bilaga 201b visar ekvivalent ljudnivå uppemot 54 dBA. Därmed 

innehålls riktvärde för befintlig bebyggelse oavsett klassifikation i Tabell 2.  
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6.3.2 Ny bebyggelse 

Med den föreslagna åtgärden innehålls riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla 
huskroppar, se bilaga 201b.  
Ytan där riktvärde för uteplats innehålls ökar, jämför ljusblåa ytor i bilagor 201a och 202b.  

Jämförelse av bilagor 201a/b och 202a/b visar på en tydlig dämpning av både ekvivalent 
och maximal ljudnivå på ytor i anslutning till huskropparna. Bullervallen och den 
medföljande ljudreduktionen skapar goda förutsättningar för god ljudmiljö vid anläggning 
av sekundära uteplatser mot öster, samt parkmiljö eller övrig vistelse på grönytan mellan 
vägen och bebyggelsen. 

6.4 Beräkningsfall 4, utbyggnad med 2-3 m bullervall mot väg 104 

Beräkningsresultaten är i stor sett lika för de fyra husen söderöver som för beräkningsfall 

3, se bilagor 301 och 302. Detta då bullervallen inte förändras vid dessa hus. För de tre 

husen längst norrut där vallen är endast 2 m hög vid det mellersta huset, minskar ytan 

där riktvärde för uteplats innehålls, se ljusblåa ytor i bilaga 301. Vidare sprider sig 

maxnivåer mer mellan husen än för beräkningsfallet med 3 m hög bullervall, se bilaga 

302. 

7 Slutsats buller 

Med en 3 m hög bullervall mot vägen innehålls riktvärde vid fasad vid alla fasader på alla 

våningsplan för de planerade husvolymerna. Stora delar av ytan runt den planerade 

bebyggelsen innehåller riktvärde för uteplats. Därmed kan uteplatser placeras ganska fritt 

vid den planerade bebyggelsen. Vidare kan kompletterande uteplatser placeras på ytor 

med god ljudmiljö.  

Vallen resulterar även i en sänkning av både maximala och ekvivalenta ljudnivåer mellan 

vägen och bebyggelsen jämfört med nollalternativet (utan bullervall och utbyggnad). 

Detta möjliggör för en god ljudmiljö för parkmiljö på grönytan mellan bebyggelsen och 

vägen. Vidare resulterar vallen även i en sänkning av ljudnivåer vid befintlig bebyggelse, 

där ljudmiljön förbättras för både utomhus- och inomhusvistelse.  

Utan vall kan de planerade byggnaderna innehålla trafikbullerförordningen om uteplatser 

placeras på motsatt sida om huset från vägen där riktvärde innehålls enligt bilagor, samt 

om huset närmst väg 104 planlöses med hälften av bostadsrummen riktade mot dämpad 

sida. Ytan där riktvärde för uteplats innehålls är väldigt begränsad för främst husen längst 

norrut. Ljudnivåer mellan husen och 104:an är höga relativt till riktvärden för uteplats och 

kan hämma att ytan nyttjas för utomhusvistelse.  

Riktvärde för befintlig bebyggelse överskrids eventuellt i nollalternativet, beroende på när 

husen är byggda. I utbyggnadsalternativet innehålls riktvärdena då den nya bebyggelsen 

skärmar den bakomvarande. Spridningsbilagor påvisar att både ekvivalent och maximala 

ljudnivåer sprider sig till mindre utsträckning från väg 104, resulterandes i en allmänt 

bättre ljudmiljö utomhus vid befintlig bebyggelse. 
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8 Hållbarhetsmål  

Inom Sweco strävar vi efter att arbeta mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål och inom 

företaget finns kompetens inom samtliga områden. Vi vill lyfta hållbarhetsfrågan i så 

många arbetsprocesser som möjligt för att definiera och synliggöra alla de stadier i 

arbetet där man kan arbeta hållbart – både för oss själva och för våra kunder. I detta 

projekt har vi jämfört FN:s hållbarhetsmål med de hållbarhetsmål som går att tillämpa i 

denna typ av akustiskt arbete. Följande kopplingar har vi identifierat och fokuserat på i 

denna utredning: 

Buller från vägtrafik kan vid längre exponering leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar. Genom att ta hänsyn till buller vid bostadsplanering kan 

risken för sjukdomsfall undvikas och folkhälsan förbättras.  

 

Mer information om FN:s 17 hållbarhetsmål finns på: http://www.globalamalen.se/om-globala-

malen/ 
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Maximal ljudnivå dagtid 06-22, 
femte högsta passagen

Fasadpunkterna är beräknade som
frifältsvärden och redovisar högsta 
ljudnivå vid varje punkt 

Ljudutbredningen är beräknad 2.0 m
över mark

Beräknad av:

SEBLKE

Datum:

2020-01-07

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

 <  40 dB(A)
 >  45 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)
 >  80 dB(A)
 >  85 dB(A)
 >  90 dB(A)

  Road
  Building
  Height Point
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Skala:

 1:1500
Norr:

349 ( 599 )
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46
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57
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44
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49
46
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a: ekvivalent ljudnivå utan åtgärd
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b: ekvivalent ljudnivå med 3 m åtgärd
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Sweco
Environment AB 

Projektinfo:

Gårdstånga
13010092

Kund:

GMR Fastigheter AB

Beräkningsfall

Bilaga 201

Utbyggnadsalternativ med/utan
3 m åtgärd
Trafikprognos 2040

Ekvivalent ljudnivå

Fasadpunkterna är beräknade som
frifältsvärden och redovisar högsta 
ljudnivå vid varje punkt 
Ljudutbredningen är beräknad 2.0 m
över mark

Beräknad av:

SEBLKE

Datum:

2020-01-07

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

 <  40 dB(A)
 >  45 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)
 >  80 dB(A)
 >  85 dB(A)
 >  90 dB(A)

  Road
  Building
  Height Point
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Skala:

 1:1500
Norr:

350 ( 599 )
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a: maximal ljudnivå utan åtgärd
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b: maximal ljudnivå med 3 m åtgärd
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Sweco
Environment AB 

Projektinfo:

Gårdstånga
13010092

Kund:

GMR Fastigheter AB

Beräkningsfall

Bilaga 202

Utbyggnadsalternativ med/utan
3 m åtgärd
Trafikprognos 2040

Maximal ljudnivå dagtid 06-22,
femte högsta passagen

Fasadpunkterna är beräknade som
frifältsvärden och redovisar högsta 
ljudnivå vid varje punkt 
Ljudutbredningen är beräknad 2.0 m
över mark

Beräknad av:

SEBLKE

Datum:

2020-01-07

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

 <  40 dB(A)
 >  45 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)
 >  80 dB(A)
 >  85 dB(A)
 >  90 dB(A)

  Road
  Building
  Height Point
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Skala:

 1:1500
Norr:

351 ( 599 )
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a: ekvivalent ljudnivå med 2-3 m åtgärd
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Sweco
Environment AB 

Projektinfo:

Gårdstånga
13010092

Kund:

GMR Fastigheter AB

Beräkningsfall

Bilaga 301

Utbyggnadsalternativ med 2-3 m 
åtgärd/3 m åtgärd
Trafikprognos 2040

Ekvivalent ljudnivå

Fasadpunkterna är beräknade som
frifältsvärden och redovisar högsta 
ljudnivå vid varje punkt 
Ljudutbredningen är beräknad 2.0 m
över mark

Beräknad av:

SEBLKE

Datum:

2020-01-07

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

 <  40 dB(A)
 >  45 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)
 >  80 dB(A)
 >  85 dB(A)
 >  90 dB(A)

  Road
  Building
  Height Point
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Skala:

 1:1500
Norr:

352 ( 599 )
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a: maximal ljudnivå med 2-3 m åtgärd
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Sweco
Environment AB 

Projektinfo:

Gårdstånga
13010092

Kund:

GMR Fastigheter AB

Beräkningsfall

Bilaga 402

Utbyggnadsalternativ med 2-3 m 
åtgärd/3 m åtgärd
Trafikprognos 2040

Maximal ljudnivå dagtid 06-22,
femte högsta passagen

Fasadpunkterna är beräknade som
frifältsvärden och redovisar högsta 
ljudnivå vid varje punkt 
Ljudutbredningen är beräknad 2.0 m
över mark

Beräknad av:

SEBLKE

Datum:

2020-01-07

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

 <  40 dB(A)
 >  45 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)
 >  80 dB(A)
 >  85 dB(A)
 >  90 dB(A)

  Road
  Building
  Height Point
  Contour Line
  Building Evaluation
  Calculation Area

Skala:

 1:1500
Norr:

353 ( 599 )
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Yttrande över detaljplan för Stenbocken 14 och 

15 i Eslöv 
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 KOF.2021.0082  
 
 
 
2021-08-17 
Emil Ahlqvist Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362192  
emil.ahlqvist@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande på detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i 
Eslöv 

Ärendebeskrivning 
Sökande skickade in en begäran om planbesked för fastigheterna Stenbocken 14 och 
15 den 16 oktober 2017. Sökande önskar utveckla fastigheterna med en ökad 
byggrätt som innehåller både bostäder och centrumfunktioner. 
 
Detaljplanen har varit på samråd från den 15 september 2020 till den 30 november 
2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljplaneprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
- Underrättelse om granskning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2021 Granskning för detaljplan för 

fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
- Översiktlig projekterings PM Geoteknik 
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
- Trafik- och parkeringsutredning 
- Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken 
- Plankarta 
- Illustrationskarta 
- Bullerutredning 
- Samrådsredogörelse 
- Planbeskrivning 

Beredning 
Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har läst igenom handlingarna och 
har inga synpunkter att lämna på detaljplanen. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter att lämna. 
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 2 (2) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Emil Ahlqvist 
Förvaltningschef Controller 
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 KS.2017.0479 

 

 
 

 

 

2021-06-18 

Mikael Vallberg 

0413-624 23 

mikael.vallberg@eslov.se 

 1(2) 

Underrättelse om granskning              

Detaljplanen för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv,  
Eslövs kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut detaljplan för 
Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun på granskning.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra två nya 
stadskvarter med bostäder och centrumverksamheter i ett historiskt och 
strategiskt läge i Eslöv. Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en 
utvidgning av Eslövs centrum. De ska vara en del av stadsväven och tydligt 
förhålla sig till att de ingår i ett område som är av riksintresse för 
kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i form av gröna gårdar och 
takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig genom området. Dagvatten och 
skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska fungera för 
etappvis utbyggnad och utveckling. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen. Granskningsskedet är sista möjligheten att lämna 
synpunkter på detaljplanen innan kommunfullmäktige fattar beslut om att 
anta detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag: (handlingarna finns att hämta på 
www.eslov.se/stenbocken14och15, under rubriken Status och handlingar) 
 

 Plankarta, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Sammanträdesprotokoll ksau 
 Illustrationskarta, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Samrådsredogörelse, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Bullerutredning, Kvarteret Stenbocken 2021-04-12 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken, 2020-04-30 (rev. 

2021-05-17) 
 Trafik och parkeringsutredning, 200203 (rev 210326) 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2021-04-07 
 Översiktlig projekterings PM Geoteknik, 2020-04-21 (rev. 2020-06-

01) 
 
Processen med detaljplanen för Stenbocken 14 och 15 sker med standard-
förfarande. Det innebär att den först skickas ut på samråd, därefter 
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granskning innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av 
information och synpunkter för att utveckla detaljplaneförslaget.  
 
Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella 
övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om 
detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni 
förmedla denna underrättelse. 
 
 
GRANSKNINGSTID  2021-06-18 – 2021-09-01 
 
HANDLINGARNA  På kommunen hemsida: 
FINNS HÄR www.eslov.se/stenbocken14och15 

 
I Stadshusets foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, mån-
fre kl. 08.00-16.30.  
 
I Eslövs stadsbiblioteks foajé, Norregatan 9 i 
Eslöv, mån-tors kl. 10.00-19.00, fre kl 10.00-
18.00, lör 10.00-14.00.  
 

SYNPUNKTER  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen 
till Eslövs kommun senast 2021-09-01.  
 
Den som ingår i den upprättade samrådskretsen 
och inte framfört skriftliga synpunkter senast 
under granskningsförfarandet kan förlora rätten 
att senare överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen. Synpunkter som lämnas in anonymt 
beaktas, men ger inte avsändaren rätt att i senare 
skede överklaga. 
 
Synpunkter lämnar du enklast genom 
kommunens e-tjänst som du hittar på 
www.eslov.se/stenbocken14och15. 
 
Synpunkter kan även lämnas via brev eller e-post 

Kommunledningskontoret 

Eslövs kommun 

241 80 Eslöv 

e-post: kommunledningskontoret@eslov.se 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 80    KS.2017.0479 

Granskning för detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökande skickade in en begäran om planbesked för fastigheterna Stenbocken 14 och 
15 den 16 oktober 2017. Sökande önskar utveckla fastigheterna med en ökad 
byggrätt som innehåller både bostäder och centrumfunktioner. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om ett positivt planbesked den 16 januari enligt beslut § 5, 
2018. 
 
Detaljplanen har varit på samråd från den 15 september 2020 till den 30 november 
2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljplaneprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Plankarta, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Samrådsredogörelse, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Illustrationskarta, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Bullerutredning, Kvarteret Stenbocken 2021-04-12 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken, 2020-04-30 (rev. 2021-05-17) 
 Trafik och parkeringsutredning, 2020-02-03 (rev 2021-03-26) 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2021-04-07 
 Översiktlig projekterings PM Geoteknik, 2020-04-21 (rev. 2020-06-01) 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till granskningshandlingar för 
detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra två nya 
stadskvarter med bostäder och centrumverksamheter i ett historiskt och strategiskt 
läge i Eslöv. Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs 
centrum. De ska vara en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett 
område som är av riksintresse för kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i 
form av gröna gårdar och takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig genom 
området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska 
fungera för etappvis utbyggnad och utveckling. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 
Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under samrådet 
och genom nya eller kompletterade undersökningar. Den största ändringen är att 
exploateringen har minskat. Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget är 
färdigt att hållas tillgängligt för granskning. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
-  Detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun hålls 
tillgängliga för granskning och sista dag för granskning är den 1 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Sökande 
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RAPPORT 

SCANBYGG I ESLÖV AKTIEBOLAG 
 
Kv Stenbocken Eslöv 
UPPDRAGSNUMMER 12708403 
 
ÖVERSIKTLIG PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
VERSION 1.1   
 
 
2020-04-21 REV A 2020-06-01 
 

 

SWECO CIVIL AB   
MALMÖ GEOTEKNIK  
UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: 
   
  
TOBIAS NORDQVIST JOHAN LINDSTRÖM 
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Sammanfattning 
Föreliggande översiktlig Projekterings PM, Geoteknik, behandlar de översiktliga 
geotekniska förutsättningarna för rubricerat objekt. Sammanställning av utförda 
undersökningar redovisas i en separat rapport översiktlig Markteknisk 
Undersökningsrapport, Geoteknik daterad 2020-04-21 

Fastighetens grundläggningsförutsättningar bedöms generellt som mycket goda under 
förutsättning att förekommande fyllningar tas bort före grundläggning.  

Föreliggande handling kan användas vid planering och projektering. Vid upprättande av 
bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är kända, bör geotekniska 
uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med planerad grundläggning, 
inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen. Eventuellt kan kompletterande 
detaljerade geotekniska undersökningar behöva utföras.
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1 Uppdrag 
På uppdrag av Scanbygg i Eslöv AB har Sweco utfört översiktlig geoteknisk utredning 
inom kv Stenbocken i Eslöv.  

Föreliggande utredning är upprättad i syfte att översiktligt klargöra de geotekniska 
förutsättningarna inför framtagandet av en ny detaljplan som medger uppförande av 
bostadshus. 

Upprättad översiktlig Projekterings PM, Geoteknik är utformad enligt nationell bilaga BFS 
2015:6 EKS 10, med tillhörande svenska standarder (Eurokod 7). 

Föreliggande handling avser att användas som vägledning i fortsatt planering och 
översiktlig projektering.  

2 Omgivningsbeskrivning 
Kvarteret Stenbocken utgörs av fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i centrala Eslöv. 
Kvarteret avgränsas av Västergatan i söder, Västerlånggatan i öster och 
Repslagaregatan i norr. En befintlig livsmedelsbutik upptar ungefär halva kvarterets yta, 
resterande del utgörs av parkeringsplatser. En bensinstation med nergrävd cistern har 
tidigare funnits i nordöstra delen av fastigheten Stenbocken 15. 

Marken inom undersökningsområdet utgörs i huvudsak av asfaltsytor. Markytan är i 
huvudsak plan och varierar mellan nivåer ca +62,0 och +63,1. 

3 Planerade konstruktioner 
Planerad bebyggelse består av flerbostadshus i 4-5 våningsplan. Planerad 
grundläggningsmetod är platta på mark och källargrundläggning med parkeringsgarage. 

4 Styrande dokument, referenser m.m. 
För planerade konstruktioner inklusive dimensionering av tillhörande geokonstruktioner 
gäller nedanstående Svenska Standarder, Tillämpningsdokument – Rapporter – 
framtagna på uppdrag av IEG (Implementeringskommission för Europastandarder inom 
Geotekniken) och andra styrande dokument och referenser till vilka det hänvisas i denna 
översiktliga Projekterings PM/Geoteknik: 

Dokument 

Boverkets författningssamling BFS 2015:6 EKS 10 - Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

AMA Anläggning 17 

TK Geo 13 TDOK 2013:0667 

IEG Rapport 2:2008 och EN 1997-1 kapitel 2 Grunder för geoteknisk dimensionering 
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IEG Rapport 7:2008 och EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggning 

5 Underlag för Projekterings PM, geoteknik 
Följande underlag har använts vid upprättandet av detta projekteringsunderlag. 

/A/ Översiktlig Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik – Kv Stenbocken 
Eslöv – Upprättad 2020-04-21 av Sweco på uppdrag av Scanbygg i Ystad 
AB (Sweco-uppdrag 12708403) 

/B/  Miljögeoteknisk markundersökning vid Preem Petroleums bensinstation på 
Västerlånggatan i Eslöv, daterad 2007-12-13 

6 Markförhållanden 

6.1 Översiktliga geotekniska förhållanden  
De ytliga jordlagren utgörs enligt SGU:s digitala jordartskarta av fyllning. Jorddjupet 
bedöms vara mellan 20-30 m  enligt SGU:s jorddjupskarta. 
 
Utförd undersökning visar att de övre jordlagren, under de hårdgjorda ytorna, utgörs av 
fyllning med varierande mäktigheter om ca 0,5 -2,0 m.  Fyllningen utgörs i huvudsak av 
grusig sand med varierande innehåll av tegel, humus och i östra delen även trä och flis. I 
den östra delen av fastigheten förekommer sandig humusjord om ca 0,5 m närmast 
markytan. Störst fyllnadsmäktigheter har påträffats i södra och östra delen av fastigheten.  
Fyllningens relativa fasthet varierar över fastigheterna, men är generellt låg till medelhög. 
 
Fyllningen vilar på naturligt lagrad friktionsjord av sandmorän eller sand. I de centrala 
delarna av fastigheten har även skikt av lermorän påträffats på djupet, vilket även kan 
förväntas på djupet i de övriga undersökningspunkterna. Lermorän har även påträffats 
under fyllningen i läge för den tidigare bensinstationen i norra delen av fastigheten, under 
lermoränen har sedan sand och sandmorän likt övriga punkter påträffats. 
 
Den naturligt lagrade friktionsjorden bedöms ha en mycket hög relativ fasthet och 
provtagaren har inte kunnat neddrivas mer än ca 3 m.  
 
Inga stenar eller block har påträffats inom området, förekomst kan dock inte uteslutas i 
förekommande moräna jordarter.  
 
Detaljerad beskrivning av jordlagren i respektive undersökningspunkt framgår av 
jordprovstabell och sektionsritningar i /A/. 

6.2 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

De förekommande fyllningarna och naturliga lagrade jordarna inom området består 
huvudsakligen sand och sandmorän vilket medför materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 
(icke tjällyftande jordarter) enligt AMA Anläggning. 

I fält okulärt bedömd tjälfarlighet i jordlagren i respektive undersökningspunkt framgår av 
/A/. 
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7 Geohydrologiska förhållanden 
Fria vattenytor påträffades i provtagningshålen mellan, ca 2,1-3,0  m under markytan.  

Två filterförsedda grundvattenrör installerades vid undersökningstillfället.  

Observation av rören utfördes 2020-04-01, samma dag som installation och ytterligare en 
gång 2020-04-07. Grundvattenytor uppmättes mellan ca 2,5 och 2,6 m under markytan, 
motsvarande nivåer ca +60,0 och +59,5. 

Grundvattnet påverkas av regn och växtlighet samt av tjäle och snösmältning varför 
nivåerna varierar med årstiden. 

Nivå och datum för påträffad vattenyta i respektive undersökningspunkt framgår av /A/. 

8 Rekommendationer 
I detta kapitel redovisade egenskaper avses endast användas för översiktliga 
bedömningar.  

8.1 Allmänna grundläggningsförutsättningar 

Grundläggningsförutsättningarna för fastigheten bedöms generellt som mycket goda.  

Byggnader i upp till 5 våningar bedöms kunna grundläggas utan några speciella 
geotekniska förstärkningsåtgärder.  

I läge för den tidigare bensinstationen kan mäktigheter fyllning om ca 3,5 m förväntas där 
cisternen tidigare låg. Fyllningens fasthet är okänd och ytan ska packas och 
packningskontroll ska utföras före grundläggning.  

Grundläggning kan ske ytligt med sulor eller utbredda plattor, alternativt med källare i den 
naturligt lagrade friktionsjorden efter att befintlig fyllning schaktats bort.   

Små och lätta byggnader, exempelvis miljöhus, kan grundläggas i den befintliga 
fyllningen efter att organiska jordlager plockats bort. 

Slutgiltigt val av grundläggningsmetod tas i samråd mellan konstruktör och geotekniker. 

8.2 Översiktliga hållfasthets- och deformationsegenskaper 

I den naturligt lagrade friktionsjorden kan en friktionsvinkel som varierar mellan ca 34 och 
37 grader förväntas. Modulen kan förväntas ligga mellan 10 och 20 MPa mellan nivå ca 
+62 och +61 och 20-30 MPa under nivå ca +61. 

Svagare partier kan förekomma i framförallt gränssnittet mellan fyllning och naturligt 
lagrad jord samt mellan olika jordarter. 

I lermorän sätts friktionsvinkel efter empiri och varierar enligt TK Geo mellan 30-32°. En 
elasticitetsmodul kan förväntas ligga mellan 20 -30 MPa.  
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8.3 Ledningar 

Ledningar kan generellt grundläggas utan några geotekniska förstärkningsåtgärder i 
förekommande jordar.  

8.4 Sättningar 

Förekommande jordarter är normalt inte sättningskänsliga. 

Sättningar och sättningsdifferenser studeras i samband med detaljprojekteringen, när 
grundläggningsnivåer, pelarindelning, laster m.m. för planerade byggnader är kända.  

8.5 Stabilitet 

Med hänsyn till att området inte har så stora variationer i höjdled bedöms inga 
stabilitetsproblem föreligga för planerade byggnader. 

8.6 Schaktarbete och fyllningar 

Fyllningar i samband med terrasseringsarbeten eller liknande kan utföras med de inom 
området förekommande, icke organiska, jordarterna. Massor som frigörs i samband med 
grundläggningsarbeten bedöms i huvudsak utgöras av sand och sandmorän (materialtyp 
2, tjälfarlighetsklass 1). Packningsförfarande och liggtider enligt AMA ska beaktas.  

Även blandkorniga jordar såsom lerig sandmorän (materialtyp 3B, tjälfarlighetsklass 2) 
och lermorän (materialtyp 4B, tjälfarlighetsklass 3) kan användas om speciellt 
packningsförfarande och eventuella liggtider i AMA beaktas.  

En grundvattenyta kan förväntas ligga ca 2-2,5 m under markytan. Förekommande 
jordarter är genomsläppliga och riklig inströmning av grundvatten kan förekomma vid 
schakt under grundvattenytan.  

I samband med regn eller närhet till grundvattnet skall fyllning ske med bärkraftigt sandigt 
och/eller grusigt material.  

Grunda schakter ovan grundvattenytan bedöms kunna utföras med slänt i lutning 1:1,5 i 
den förekommande sanden och 1:1 i den naturligt lagrade sand- och lermoränen.  

Förekommande sand och lerjordar bedöms vara lättschaktade ner till ca 2 m, där under 
kan mycket fast lagrad sand och morän förekomma.  

Inom delar av fastigheten kan schaktbotten utgöras av lermorän eller lerig sandmorän, 
dessa schaktbottnar blir lätt uppmjukade vid vattenöverskott och dynamisk belastning. 
Även risk för hydraulisk bottenupptryckning föreligger vid schakt under grundvattenytan 
om dessa jordarter påträffas i schaktbotten. 
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9 Omhändertagande av dagvatten 
De naturliga jordlagren består huvudsakligen av sand och sandmorän. Sanden bedöms 
som mycket genomsläpplig medan sandmoränen generellt är mer vattenhållande. Med 
tanke på förekommande jordarter och grundvattenytans läge bedöms förutsättningarna 
för infiltration av dagvatten inom fastigheten som goda. 

10 Markradon 
Vid undersökningstillfället utfördes markradonmätning i 3 undersökningspunkter. Den 
uppmätta  markradonhalten varierade i provtagningspunkterna mellan 5-15 kBq/m3.  

Resultat av markradonundersökning redovisas i rapport 6804, upprättad av Eurofins 
2020-04-09, se /A/. 

Marken inom aktuell fastighet klassas enligt aktuella riktvärden som normalradonmark, 
10-50 kBq/m3. 

För byggande på normalradonmark krävs radonskyddande åtgärder.  

11 Kompletterande undersökningar 
Denna handling redovisar översiktligt de geotekniska förhållandena inom aktuellt område.  

Inga undersökningar har utförts i läge för befintliga byggnader. Kompletterande 
geotekniska undersökningar behöver utföras när dessa är rivna. Kompletterande 
detaljerade geotekniska undersökningar, exempelvis HfA-sondering, rekommenderas 
även att utföras för att utreda jordlagrens egenskaper på djupet.  

Kontroll av fyllningens egenskaper i läge för den tidigare bensinstationen erfordras . 

Föreliggande handling kan användas vid planering och projektering. Vid upprättande av 
bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är kända, bör geotekniska 
uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med planerad grundläggning, 
inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen.  

Fortsatta observationer i de installerade grundvattenrören rekommenderas i syfte att ge 
information om grundvattenytans läge och värdering av de geohydrologiska 
förutsättningarna. 
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1. Bakgrund och syfte  

Relement Miljö Väst AB har fått i uppdrag av Scanbygg i Eslöv AB att genomföra en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv, 

Kristianstad kommun. 

 

Syftet med markundersökningen är att bedöma markens egenskaper med avseende på 

föroreningar. Utredningen ska utgöra underlag inför förändring av detaljplan för att möjliggöra 

byggnation av bostäder på fastigheterna.  

2. Nuvarande och planerad markanvändning 

Undersökningsområdet är beläget i centrala Eslöv och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 

och 15, se Figur 1 nedan. Fastigheterna är sammanlagt är cirka 15 000 m2 stora. På Stenbocken 

15 finns en stor byggnad, 5000 m2 som används som handelslokaler av bla Coop. Fastigheterna 

är i dagsläget planlagda för handelsverksamhet men det pågår ett arbete med att ändra 

detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder.   

 

Merparten av undersökningsområdet utgörs av byggnader och asfalterade kör- och 

parkeringsytor.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta över fastigheterna Stenbocken 14 och 15 med omnejd. ©Lantmäteriet. 

 

Enligt arbetet med ny detaljplan så ska markanvändningen ändras för att möjliggöra för 

byggnation av flerbostadshus samt lokaler för handel och kontor, se Figur 2 nedan.  
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Figur 2. Situationsplan över planområdet, efter framtida byggnation.  

 

3. Geologiska förhållanden och avrinningsförhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de ytliga jordarterna i området av fyllning. Tidigare 

markundersökningar i närområdet har visat att underliggande naturliga jordarter utgörs av 

morän som påträffas mellan 1-3 meter under markytan. Djupet till berg uppgår enligt SGU till 

mellan 20-30 meter. Grundvattenytan har vid tidigare markundersökningar konstaterats ligga 

på cirka 2,5 meter under markytan. 

 

Enligt SGU:s brunnsarkiv återfinns närmaste brunn (bergborrad) cirka 100 meter väster om 

undersökningsområdet.  
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4. Historisk inventering 

För att undersöka om tidigare verksamheter kan ha orsakat förorening av mark och grundvatten 

har Relement inhämtat information från följande källor: 

 Äldre flygfoton 

 Miljöförvaltningen i Eslövs kommun 

 Länsstyrelsens MIFO-databas över misstänkt förorenade områden 

 Rapport. Miljöteknisk markundersökning vid Preem petroleums nedlagda bensinstation 

på Västerlånggatan i Eslöv, D-Miljö 2007 

 Rapport. Miljöteknisk markundersökning Sebran 34, MST SYD, 2019 

Av den historiska inventeringen framgår följande: 

 Innan 1970-talet var undersökningsområdet bebyggt med mindre byggnader, sannolikt 

bostadshus, se Figur 3 nedan.  

 

 1971 ändrades detaljplanen för området för att möjliggöra etablering av en 

Konsumbutik som byggdes 1972 eller 1973. På flygfoto från 1975 framgår att de 

tidigare byggnaderna rivits och ersatts med butikslokaler och parkering, se Figur 3 

nedan.  

 

 På nuvarande Stenbocken 15 har Preem tidigare drivit en drivmedelsanläggning, se 

Figur 4 nedan. Drivmedelsanläggningen omfattade en underjordscistern och en pumpö 

under skärmtak. Anläggningen var sannolikt i drift från 1984 till årsskiftet 2007/2008. 

I samband med avvecklingen av drivmedelsanläggningen genomförde D-miljö en 

markundersökning. Markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska kolväten i 

en av fyra provpunkter. De påvisade halterna underskred med råge Naturvårdsverkets 

riktvärde för känslig markanvändning (KM) och ett uttaget grundvattenprov visade inte 

på någon förekomst av oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i samband 

med avetableringen, i övrigt vidtogs inga saneringsåtgärder.  

 

 Grannfastigheten Sebran 34, rakt norr om undersökningsområdet, är utpekad som ett 

misstänkt förorenat område enligt Länsstyrelsens MIFO-databas. På fastigheten har det 

bedrivits trävaruaffär, tillverkning av växthus samt försäljning av kol och koks. 

Verksamheten ska ha pågått minst mellan åren 1944 och 1964. Därefter har 

tandläkarmottagning, kontor och skolverksamhet bedrivits på fastigheten. I maj 2018 

brann skolan ner. Räddningstjänsten släckte branden främst vatten men en mindre del 

pulver ska också ha använts. Efter branden har MST Syd genomfört en översiktlig 

markundersökning på fastigheten. Markundersökningen visade på förhöjda halter av 

PAH i ytlig jord, med halter generellt överskridande riktvärdet för KM. Spårhalter av 

dioxiner påvisades också, dock i halter underskridande riktvärdet för KM. 

 

 PCB-fogar har sanerats både in- och utvändigt på affärslokalerna på Stenbocken 14. 

Saneringen utfördes 2018 av Saxtorps invest AB.  
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Figur 3. Flygfoton över undersökningsområdet från 1960 (till vänster) och 1975 (till höger). 

Undersökningsområdet är markerat med röd linje. ©Lantmäteriet. 

 
Figur 4. Satellitbild över undersökningsområdet från 2007. Drivmedelsanläggningen är markerad med röd cirkel.  

©Google Earth 
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5. Föroreningshypotes 

Undersökningsområdet ligger i ett utfyllnadsområde enligt SGU:s jordartskarta. Det finns inga 

uppgifter om när fastigheterna har fyllts ut och var utfyllnadsmaterialet härstammar ifrån. Då 

fastigheterna tidigare varit bebyggda med ett flertal hus kan det möjligtvis förekomma 

rivningsrester i marken. Det är inte ovanligt att okontrollerade fyllnadsmassor kan innehålla 

föroreningar som tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) eller oljeföroreningar. 

Förekomst av PCB-fogar kan ha medfört förorening av ytlig jord i närheten av 

handelslokalerna. Risken är störst att föroreningar förekommer i ytlig jord (mulljord) i grönytor 

nära byggnaden.  

 

Den före detta bensinstationen kontrollerades vid avetablering och inga nämnvärda 

föroreningshalter påträffades, varken i jord eller grundvatten.  

 

På Sebran 34 har det skett försäljning av kol och koks som innehåller bland annat PAH. 

Förhöjda halter har även påvisats i ytlig jord på fastigheten, detta kan dock lika gärna bero 

branden som skett på fastigheter då PAH även kan bildas vid ofullständig förbränning. Då PAH-

haltiga produkter hanterats i fast form och föroreningen förekommer i ytlig jord bedöms risken 

för att en spridning skulle skett till undersökningsområdet vara mycket låg. 

 

Då fastigheterna troligtvis asfalterats innan 1973 kan det förekomma tjärasfalt. 

 

Utifrån den historiska inventeringen bedöms den största risken för förekomst av föroreningar 

vara att okontrollerade fyllnadsmassor med rivningsrester förekommer på fastigheten. 

6. Genomförande 

6.1 Jordprovtagning 

Provtagningen utfördes 2021-03-22 av Johan Lindenbaum (Relement) och Alexander Hylander 

(Peters Geotekniska Borrningar).  

 

Markundersökningen har omfattat provtagning av jord med skruvborrning i 20 punkter. Vidare 

har även 2 asfaltsprover tagits i samband med jordprovtagningen. Provpunkternas läge 

redovisas på planritning i Bilaga 1.  

 

Jordprov har uttagits varje 0,5 m eller vid urskiljbara jordlager ner i naturligt avsatt jord, mellan 

2-4 m under befintlig markyta. Jordprov för fältanalys och analys av metaller har lagts i  

diffusionstäta påsar. Totalt uttogs 108 jordprover och 2 asfaltsprover. Samtliga prov screenades 

i fält med fältinstrumentet PID (mäter lättflyktiga kolväten så som olja) och samtliga jordprover 

på fyllning mättes med XRF-instrument som identifierar och kvantifierar metaller. 

Fältmätningarna har bland annat legat till grund för urval av prover för laboratorieanalys. 
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7. Riktvärden mark  

Analysresultaten från laboratorieanalyserna av jordproven har jämförts med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM).  

 

Nuvarande markanvändning på fastigheten bedöms bäst motsvara MKM enligt 

Naturvårdsverkets definition, men vid en omställning till bostadshus bedöms KM bli gällande.  

8. Resultat  

8.1 Fältnoteringar jord 

Den ytliga jorden inom undersökningsområdet utgörs av fyllning bestående av mestadels grusig 

sand ner till mellan 2-4 m underbefintlig markyta. I cirka hälften av provpunkterna påträffas 

även rivningsrester i fyllningen, främst i form av tegel, se Figur 5 nedan. Fyllningen 

underlagras på södra delen av området av sand och på norra delen av morän. I moränen tycks 

det förekomma uppåt 1 m mäktiga linser av sand. I en provpunkt har det även påträffats torv på 

djupet 0,6-1,2 meter under markytan. Sannolikt har stora delar av området tidigare utgjorts av 

sankmark där torv schaktats ur för att sedan återfyllas inför byggnation.   

 

Utifrån fältobservationer uppskattas grundvattenytan ligga cirka 2-3 meter undre befintlig 

markyta.  

 

För observationer från jordprovtagningen se fullständiga fältprotokoll i Bilaga 1.  

 

Fältanalys med PID-instrument indikerade ej på någon förekomst av flyktiga kolväten. Analys 

med XRF-instrument indikerade genomgående låga halter av tungmetaller i nivå med eller 

under Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM).   
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Figur 5. Typexempel på fyllning från undersökningsområdet. På den högra bilden syns inslag av tegel i jorden.  

 

8.2 Analysresultat jord 

Jord- och asfaltsproverna har analyserats på ackrediterat laboratorium (ALS Scandinavia AB). 

10 jordprover har analyserats med avseende på PAH-16 (polycykliska aromatiska kolväten), 10 

för olja och BTEX, 20 jordprover med avseende på tungmetaller och 5 jordprover med avseende 

på PCB-7. Sammanställning av analysresultat med avseende på metaller redovisas i Bilaga 3. 

Analysrapporter från ackrediterat laboratorium återfinns i Bilaga 4.  

 

I Tabell 1 redovisas sammanfattande statistik för ämnen som påvisats i halter överskridande 

riktvärdet för KM i någon provpunkt.  

 
Tabell 1. Sammanfattande statistik för ämnen som påvisats i halter överskridande KM i fyllning 

 As Ba Cd Pb PAH M PAH H PCB-7 

KM 10 200 0,8 50 3,5 1 0,008 

Antal 18 18 15 18 17 17 5 

Min (mg/kg TS) 1 32 0,1 6 0,1 0,1 0,004 

Max (mg/kg TS) 17 266 0,8 68 15,4 14,3 0,010 

Medel (mg/kg TS) 4 82 0,3 16 1,8 1,7 0,006 

Median (mg/kg TS) 3 67 0,1 9 0,1 0,2 0,004 

90%il (mg/kg TS) 7 131 0,6 28 5,2 5,3 0,009 
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Utifrån resultaten av undersökningen görs följande bedömning: 

 

 Halterna av tungmetaller i såväl fyllning som naturlig jord är låga. Enstaka förhöjda 

halter (överskridande riktvärdena för KM) av arsenik, barium, kadmium och bly har 

påvisats i fyllningsjord, men medelhalterna av dessa ämnen är låg och underskrider med 

marginal riktvärdena för KM.  

 Fyllnadsmassorna innehåller ställvis förhöjda halter av PAH:er, främst PAH-M och 

PAH-H. Medelhalten av PAH-H i fyllning överskrider riktvärdet för KM. I den absoluta 

merparten av de analyserade jordproverna är halterna dock låga och underskrider 

riktvärdena för KM med avseende på både PAH-M och PAH-H. De förhöjda halterna 

har främst påträffats i ytlig fyllning ner till 1 meters djup, men det går inte att utesluta 

att förhöjda PAH-halter även kan förekomma i djupare fyllning. 

 Något förhöjda halter av PCB-7, strax över riktvärdet för KM, har påvisats i fyllning en 

av fem punkter där jord analyserats för PCB-7.  

 Inga halter av oljeföroreningar (alifater, aromater och BTEX) har påvisats i halter 

överskridande riktvärdet för KM. Inte heller fältanalys med PID-instrument har 

indikerat någon förekomst av oljeföroreningar i jorden. 

 I naturlig jord har inga förhöjda halter av förorenande ämnen påvisats. 

 Analyserna av asfalt visar på låga halter av PAH-16 och inget tyder på att asfalten 

innehåller stenkolstjära, se Tabell 2 nedan. Om asfalten bryts upp ska den följaktligen 

betraktas som bitumenbunden asfalt klassad som icke farligt avfall (iFA). 

 

Tabell 2. Analysresultat för asfaltsproverna med avseende på PAH-16 i jämförelse med riktvärden för ej tjärasfalt. 

Provnamn 
R2104 
Asfalt 

R2109 
Asfalt  

Ej tjärasfalt1 Djup 0,0–0,05 0,0–0,05 

Ämne Halt     

Summa PAH-16 mg/kg TS <6,0 <6,0 <70 
1Göteborgs stads faktablad för hantering av asfalt och tjärasfalt. 

 

9. Förenklad riskbedömning 

De uppmätta halterna av PAH-M, PAH-H och PCB-7 indikerar att dessa ämnen kan medföra 

en risk för människors hälsa eller miljön då halter överskridande riktvärdet för KM påvisats. I 

nedanstående avsnitt görs en fördjupad bedömning kring dessa ämnen.  

 

Skyddsobjekten i området är i första hand människor som kommer bo och vistas på platsen.  

Det finns inga näraliggande grundvattenbrunnar i jord och framtida hus kommer vara anslutna 
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till kommunalt VA. Den nuvarande fyllningsjorden utgörs till övervägande del av grusig sand 

under asfalt och utgör inte skyddsvärd markmiljö. 

 

Om det inte förekommer mycket höga halter av ämnen som kan vara akuttoxiska (exempelvis 

arsenik), så är inte enstaka förhöjda halter styrande för risker. Det är istället den representativa 

halten inom ett förorenat område som en människa kan förväntas utsättas för ur ett längre 

tidsperspektiv.  För det undersökta området bedömer Relement att medelvärde bör användas 

som representativ halt för PAH-M och PAH-H. För PCB-7 används uppmätt maxhalt då endast 

5 prover analyserats för PCB-7. Använda representativa halter redovisas i Tabell 3 nedan. De 

använda representativa halterna visar att det endast är halterna av PAH-H och PCB-7 som 

överskrider valda riktvärden (KM). 

 

Tabell 3. Representativa halter för ämnen som är styrande för risker inom undersökningsområdet 

 PAH M PAH H PCB-7 

KM 3,5 1 0,008 

Representativ halt 1,8 1,7 0,01 

 

 

Utifrån ovanstående görs följande bedömning av riskerna kopplade till föroreningssituationen: 

 

 Enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell så kan de uppmätta halterna utgöra en risk 

för människors hälsa. Risken är främst kopplad till relativt stora intag av egenodlade 

växter (ca 15 kg per person och år) för både PAH-H och PCB-7. Det går inte helt att 

utesluta att det kan förekomma så kallad stadsodling inom området någon gång i 

framtiden. Det bedöms som mycket osannolikt att det kommer ske odling i större skala 

inom området. 

 

 Vid byggnation kommer stora mängder fyllning avlägsnas från området av 

byggnadstekniska skäl. Om 1 meter jord schaktas ur över hela fastigheten bedöms 

intag av växter inte längre vara en relevant exponeringsväg, då eventuell odling i 

sådana fall sker i tillförd ren matjord. 

 

 Om intag av växter inte beaktas som en exponeringsväg utgör de representativa 

halterna ingen risk för människors hälsa då nya riktvärden för PAH-H blir 3 mg/kg TS 

respektive 0,03 mg/kg TS för PCB-7. Se uttagsrapport från Naturvårdsverkets 

beräkningsprogram i Bilaga 5. 
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10. Slutsats och rekommendationer 

Relement har genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Stenbocken 14 

och 15 i Eslöv.  

 

Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst PAH-H i fyllning inom 

undersökningsområdet. Fyllningens mäktighet uppgår i regel till cirka 2 meter, men är ställvis 

mäktigare upp till 4 meter. De förhöjda halterna förekommer slumpvis i fyllningen över hela 

området och det bedöms inte vara möjligt att avgränsa föroreningen i detalj utifrån nu 

genomförd undersökning. Halterna får anses vara vanligt förekommande i fyllning i 

tätbebyggda områden. De påvisade halterna medför ingen risk för människors hälsa vid 

nuvarande markanvändning, motsvarande MKM. Inga förhöjda föroreningshalter har påvisats 

i naturligt avsatt jord.  

 

De påvisade halterna av PAH-H och PCB-7 kan i teorin medföra en risk för människors hälsa 

vid intag av en ansenlig mängd grönsaker som odlats på platsen. I planerade byggnadslägen 

kommer omfattande urschaktning av befintlig jord att behöva genomföras av byggnadstekniska 

skäl. Urschaktad fyllning kommer att behöva hanteras som avfall med halter över KM men 

under MKM. Alternativt utförs en klassningsprovtagning innan byggnation för att klargöra om 

en del av massorna kan klassas som överskottsmassor med halter lägre än KM.  

 

Om ytlig jord (cirka 0-1 m) schaktas ur och byts ut mot ren jord erhålls en riskreduktion som 

gör markanvändningen väl lämpad för bostäder. 

 

Då markföroreningar påträffats på fastigheten får markarbeten och avhjälpande åtgärder inte 

påbörjas förrän en anmälan om avhjälpandeåtgärder lämnats in till tillsynsmyndigheten, minst 

6 veckor innan markarbeten påbörjas. Denna rapport bör också tillsändas tillsynsmyndigheten 

med hänsyn till upplysningsplikten. 

 

Relement Miljö Väst AB 

Malmö 2021-04-07 

 
Johan Lindenbaum 
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Inslag av slagg? 0,0-0,5 <1 10 17 104 51 X

0,5-1,0 <1 3 30 115 17

Inslag av tegel och slagg 1,0-1,5 1 2 24 96 53 X

1,5-2,0 1 10 22 151 43

2,0-2,5 F/ saleMn/ Brun Inslag av tegel 2,0-2,5 <1 8 14 66 30

2,5-3,0 Sa Brun Stört prov, troligtvis naturligt 2,5-3,0 <1 1 22 75 6

0,0-0,5 <1 13 24 64 17 X X

0,5-1,0 <1 10 17 61 27

1,0-1,3 <1 5 18 75 6

1,3-2,0 saMn Brun 1,3-2,0 <1 <LOD 17 92 27

2,0-2,5 <1 2 20 50 26

Blött 2,5-3,0 <1 6 15 34 11

0,0-0,5 F/ grSa/ Mörkbrun Inslag av mulljord 0,0-0,5 1 <LOD 16 62 5 X

0,5-1,0 <1 3 14 34 26 X

1,0-1,5 <1 <LOD 26 44 24

1,5-2,0 saMn, Sa Grå-brun Sandlinser i moränen 1,5-2,0 <1 6 23 60 40

2,0-2,5 <1 2 12 33 39

2,5-3,0 <1 2 9 13 <LOD X

0,0-0,6 F/ grSa/ Brun 0,0-0,6 <1 <LOD 17 84 39 X

0,6-1,0 <1 8 9 27 10

1,0-1,5 <1 6 20 68 18

Lite material, dåligt prov 1,5-2,0 <1 6 12 77 <LOD X

Inslag av tegel 0,0-0,5 <1 2 10 40 25

0,5-1,0 <1 12 11 63 49 X X

1,0-1,5 <1 6 18 78 45

1,5-2,0 <1 5 19 75 29

2,0-2,5 <1 7 2 47 25

2,5-3,0 <1 6 10 36 10

0,0-0,5 F/ grSa/ Brun 0,0-0,5 <1 2 24 91 24

0,5-1,0 F/ Mu, leMn/ Brun 0,5-1,0 <1 6 19 68 30 X

Inslag av tegel 1,0-1,5 <1 <LOD 22 89 46

Inslag av tegel 1,5-2,0 <1 4 25 96 40

2,0-2,5 <1 7 15 74 31

Blött 2,5-3,0 <1 14 10 65 16 X

0,0-0,5 <1 3 19 40 16

0,5-1,0 <1 <LOD 22 79 22 X

1,0-1,5 <1 16 8 57 33

1,5-2,0 <1 6 15 57 <LOD X

0,0-0,3 F/ grSa/ Brun 0,0-0,3 <1 9 11 45 21

0,3-1,0 F/ Mu, saMn/ Mörkbrun-brun 0,3-1,0 <1 <LOD 12 44 42

Lite inslag av tegel 1,0-1,5 <1 2 22 68 11 X X X

1,5-2,0 <1 10 15 59 51

2,0-2,5 <1 3 8 18 15

2,5-3,0 <1 3 14 24 16

Inslag av tegel 0,0-0,3 <1 2 17 32 14

Inslag av tegel 0,3-1,0 <1 10 9 72 31 X X

1,0-1,5 <1 8 5 66 16

1,5-2,0 <1 9 16 54 38

0,0-0,2 F/ saMu/ Mörkbrun 0,0-0,2 <1 5 47 203 38 X X X

0,2-0,5 F/ grSa/ Brun 0,2-0,5 <1 9 14 112 37

0,5-1,0 F/ leMn/ Grå Inslag av tegel 0,5-1,0 <1 <LOD 10 28 85

1,0-1,5 <1 2 19 74 4

1,5-2,0 <1 10 15 86 13

0,0-0,5 <1 8 16 70 19

0,5-1,0 <1 8 15 111 25 X

1,0-1,5 <1 12 10 91 17 X

1,5-2,0 F? Sa Brun-grå Naturligt avsatt sand? 1,5-2,0 <1 3 24 64 22

2,0-2,5 <1 2 12 19 15

Blött 2,5-3,0 <1 <LOD 17 28 12

0,0-0,5 F/ grSa/ Brun 0,0-0,5 <1 4 18 67 11

0,5-1,0 F/ grSa, saMn/ Grå-brun 0,5-1,0 <1 <LOD 23 93 22

1,0-1,5 <1 11 12 76 17 X X

1,5-2,0 <1 13 12 70 17

2,0-3,0 Sa Brun 2,0-3,0 <1 6 9 21 8

0,0-0,5 <1 3 21 98 14

0,5-1,0 <1 8 16 94 29 X X

1,0-1,5 <1 6 8 64 9

1,5-2,0 <1 <LOD 24 73 <LOD

2,0-2,5 <1 3 23 24 11

Blött i botten på skruv 2,5-3,0 <1 <LOD 26 29 22

0,0-0,4 F/ grSa, Mu/ Mörkbrun 0,0-0,4 <1 4 31 75 63 X

0,4-1,0 F/ saleMn/ Gråbrun Inslag av tegel 0,4-1,0 <1 9 14 73 18 X X

1,0-1,5 <1 6 18 67 17

1,5-2,0 <1 6 19 73 6

0,0-0,5 F/ grSa/ Ljusbrun 0,0-0,5 <1 3 14 39 7

0,5-1,0 <1 7 11 43 23

1,0-1,5 <1 10 13 109 7 X X

1,5-2,1 <1 5 26 100 13

2,0-2,5 <1 4 15 46 26

Blött i botten på skruv 2,5-3,0 <1 8 16 51 21

0,0-0,5 <1 <LOD 16 51 23

0,5-1,0 <1 7 1 83 24

Inslag av tegel 1,0-1,5 <1 <LOD 15 71 7

Inslag av tegel 1,5-2,1 <1 14 11 59 24 X X

2,1-2,5 <1 5 17 83 56

2,5-3,0 <1 6 14 77 50

3,0-4,0 Sa Brun-grå Blött. Samlingsprov 1 m pga lite mtrl 3,0-4,0 <1 <LOD 13 38 29

0,0-0,4 F/ grSa/ Brun 0,0-0,4 <1 <LOD 11 61 5

Inslag av tegel 0,4-1,0 <1 3 14 45 17

1,0-1,5 <1 7 16 86 49

1,5-2,0 <1 11 20 86 52 X X

Fyllning? 2,0-2,5 <1 2 10 65 14

Fyllning? Blött på 2,5 m 2,5-3,0 <1 2 10 43 23

Blött 3,0-3,5 <1 2 15 34 25

Blött 3,5-4,0 <1 2 10 31 11

0,0-0,6 F/ grSa, Mu/ Mörkbrun 0,0-0,6 <1 6 26 100 70 X

0,6-1,2 Torv Mörkbrun 0,6-1,0 <1 6 9 9 6

ej prov 1,0-1,2 1,2-1,5 <1 <LOD 14 54 <LOD X

1,5-2,0 <1 6 10 40 14

0,0-0,4 F/ Sa/ Brun 0,0-0,4 <1 <LOD 19 34 8

0,4-1,0 <1 5 22 143 22 X X

1,0-1,5 <1 <LOD 11 69 40

1,5-2,0 <1 6 14 50 14

2,0-3,0 Sa Brun Stört prov, lite mtrl samlingsprov 2,0-3,0 <1 3 17 50 42

0,0-0,4 F/ saMu/ Mörkbrun 0,0-0,4 <1 8 58 186 35 X X

0,4-1,0 F/ leMn, tegel/ Brungrå Mkt tegel 0,4-1,0 <1 11 20 110 38
X

1,0-1,5 <1 5 15 63 22

1,5-2,0 <1 12 5 51 11

PAH-16

OJ-1 PAH

Olja+PAH

OJ-21a

PCB-7

OJ-2a

0,4-2,0 F/ grSa, leMn/ GråR2119

1,0-2,0 leMn Ljusbrun

R2120

R2117

1,2-2,0 leMn Grå

R2118

0,4-2,0 F/ saMu, grSa/ Grå-brun

2,0-3,0 grSa Brun

3,0-4,0 Sa Grå

R2115

0,0-3,0 F/ grSa/ Brun
R2116

0,5-2,1 F/ grSa/ Brun

2,1-3,0 Sa Brun

1,0-2,0 leMn Grå

R2114

Brun

R2110

0,0-1,5 F/ grSa/ Brun

R2111

1,0-2,0 F/ grSa, saMn/ Brun
R2112

0,0-2,0 F/ grSa/ Brun

R2109

Brun-grå

2,0-3,0 Sa Ljusbrun

R2108

2,0-3,0 Sa Grå

R2113

2,0-3,0 Sa

1,0-2,0 F/ grSa, saMn/

0,0-1,0 F/ grSa/

1,0-2,0 saMn

Brun

Brun

1,0-2,0 saMn Brun-grå

R2106

0,0-1,0 F/ grSa/ Brun

1,0-2,0 saMn, Sa Brun

R2107

1,0-2,0 F/ Mu, leMn/ Brun-grå

2,0-3,0 grsaMn Brun

saMn Grå-brun

0,0-2,0

2,0-3,0

R2105

F/ grSa/

leMn

Brun

Grå

Brun

2,0-3,0 Sa, SaMn Brun

R2102

0,0-1,0 F/ Mu, grSa/ Mörkbrun-brun

1,0-2,0 F/ grSa/ Mörkbrun

Metaller

MS-1

0,5-1,5

2,0-3,0

R2103

saMn Ljusbrun

Sa Ljusbrun

0,6-2,0
R2104

XRF Pb XRF Zn XRF CuProvpunkt Nivå Jordart Färg Indikation/anmärkning Provnivå XRF AsPID

R2101

0,0-1,3 F/ grSa/

384 ( 599 )



Bilaga 3

Sammanställning analysresultat jord

1821-098

Stenbocken 14 och 15, Eslöv

KM 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1 25 25 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 0,008

MKM 25 300 12 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10 150 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 0,2

Enhet % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

Punkt Provnivå Jordart TS As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn PAH L PAH M PAH H
Alifater    

C5-8

Alifater    

C8-10

Alifater 

C10-12

Alifater 

C12-16

Alifater 

C16-35

Aromater 

C8-10

Aromater 

C10-16

Aromater 

C16-35
Bensen Toluen Etylbensen Xylen PCB-7

R2101 0,0-0,5 F/ Mu, grSa/ 91 3 58 0,2 6 15 21 <0.200 14 20 26 81

R2101 1,0-1,5 F/ grSa/ 90 0,2 7,3 6,8 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 1,1 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2102 0,0-0,5 F/ grSa/ 95 3 42 0,1 5 15 25 <0.200 12 12 22 62 <0.15 0,7 0,6

R2103 0,0-0,5 F/ grSa/ 93 <0.15 <0.25 0,7 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2103 0,5-1,0 F/ grSa/ 93 2 32 0,2 6 15 11 <0.200 15 7 25 37

R2103 2,5-3,0 Sa 92 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2104 0,0-0,6 F/ grSa/ 96 1 160 0,1 7 12 17 <0.200 11 6 25 53

R2104 1,5-2,0 saMn 91 <0.15 0,3 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2105 0,5-1,0 F/ grSa/ 95 3 40 0,1 6 17 17 <0.200 18 8 23 45 <0.15 0,1 0,1

R2106 0,5-1,0 F/ grSa/ 91 <0.15 0,1 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2106 2,5-3,0 grsaMn 90 5 62 0,2 9 17 18 <0.200 22 8 30 60

R2107 0,5-1,0 F/ grSa/ 95 3 51 0,1 9 17 19 <0.200 18 9 29 70

R2107 1,5-2,0 saMn 97 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2108 1,0-1,5 F/ grSa/ 94 3 47 <0.100 6 27 16 <0.200 17 9 25 50 <0.15 <0.25 <0.22 <0.0070

R2109 0,3-1,0 F/ grSa/ 93 3 55 <0.100 7 17 15 <0.200 16 9 26 55 <0.15 0,3 0,3

R2110 0,0-0,2 F/ saMu/ 78 7 110 0,6 7 20 37 0,20 16 47 35 156 0,2 3,8 4,2 <0.0070

R2111 0,5-1,0 F/ grSa/ 92 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2111 1,0-1,5 F/ grSa/ 95 3 56 0,1 7 22 15 <0.200 17 8 25 55

R2112 1,0-1,5 F/ grSa/ 89 17 266 0,6 12 19 23 <0.200 29 9 36 67 <0.15 <0.25 <0.22

R2113 0,5-1,0 F/ grSa/ 93 2 45 <0.100 5 16 17 <0.200 13 9 24 56 <0.15 0,1 0,1

R2114 0,0-0,4 F/ grSa, Mu/ 95 <0.0140

R2114 0,4-1,0 F/ saleMn/ 91 4 81 0,2 9 44 23 <0.200 24 18 38 90 <0.15 0,3 0,3 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2115 1,0-1,5 F/ grSa/ 96 4 81 0,1 9 17 16 <0.200 17 11 31 80 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2116 1,5-2,1 F/ grSa/ 94 3 77 0,2 8 17 16 <0.200 19 8 26 54 <0.15 <0.25 <0.22

R2117 1,5-2,0 F/ grSa/ 94 8 77 0,1 9 26 21 <0.200 19 10 34 67 <0.15 <0.25 <0.22

R2118 0,0-0,6 F/ grSa, Mu/ 80 <0.0070

R2118 1,2-1,5 leMn 90 2 41 0,1 6 16 11 <0.200 14 8 24 37

R2119 0,4-1,0 F/ grSa, Mn/ 90 3 75 0,1 7 16 14 <0.200 16 13 31 77 0,8 15,4 14,3

R2120 0,0-0,4 F/ saMu/ 71 7 119 0,8 6 18 41 0,22 16 68 37 189 0,0104

R2120 0,4-1,0 F/ Mn, tegel/ 89 <0.15 1,2 1,3 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

Analysresultat

R2104 AsfProvbeteckningMatris: ASFALT

Laboratoriets provnummer ST2107038-031

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Kryomalning PP-Kryomalning 

STHLM

- -Ja * STAsfalt-OJ-1----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaftylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaften Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fenantren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

krysen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.46 STAsfalt-OJ-1± 0.19

bens(b)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.54 STAsfalt-OJ-1± 0.22

bens(k)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.31 STAsfalt-OJ-1± 0.12

dibens(a,h)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(g,h,i)perylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.47 STAsfalt-OJ-1± 0.19

indeno(1,2,3,cd) pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

summa PAH 16 Asfalt-OJ-1mg/kg 1.3<6.0 STAsfalt-OJ-1----

summa cancerogena PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.201.31 * STAsfalt-OJ-1----

summa övriga PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.500.47 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH L Asfalt-OJ-1mg/kg 0.15<0.75 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH M Asfalt-OJ-1mg/kg 0.25<1.25 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH H Asfalt-OJ-1mg/kg 0.251.78 * STAsfalt-OJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

----ProvbeteckningMatris: ASFALT

Laboratoriets provnummer ST2107038-032

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Kryomalning PP-Kryomalning 

STHLM

- -Ja * STAsfalt-OJ-1----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaftylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaften Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fenantren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.100.76 STAsfalt-OJ-1± 0.30

pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.100.71 STAsfalt-OJ-1± 0.28

bens(a)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.44 STAsfalt-OJ-1± 0.18

krysen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.46 STAsfalt-OJ-1± 0.18

bens(b)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.54 STAsfalt-OJ-1± 0.22

bens(k)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.36 STAsfalt-OJ-1± 0.14

dibens(a,h)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(g,h,i)perylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.36 STAsfalt-OJ-1± 0.14

indeno(1,2,3,cd) pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.26 STAsfalt-OJ-1± 0.10

summa PAH 16 Asfalt-OJ-1mg/kg 1.3<6.0 STAsfalt-OJ-1----

summa cancerogena PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.202.06 * STAsfalt-OJ-1----

summa övriga PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.501.83 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH L Asfalt-OJ-1mg/kg 0.15<0.75 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH M Asfalt-OJ-1mg/kg 0.251.47 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH H Asfalt-OJ-1mg/kg 0.252.42 * STAsfalt-OJ-1----

R2101

0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-001

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.5 STMS-1± 5.43

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.16 STMS-1± 0.633

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0057.8 STMS-1± 11.6

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.244 STMS-1± 0.049

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.96 STMS-1± 1.19

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20015.0 STMS-1± 2.99

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30021.0 STMS-1± 4.21

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20014.0 STMS-1± 2.80

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0020.4 STMS-1± 4.09

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.5 STMS-1± 5.10

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0081.2 STMS-1± 16.2
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2101

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-002

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.2 STTS105± 5.41

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.1 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.1 STOJ-21A-HUM± 0.3

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A-HUM± 0.06

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.44 STOJ-21A-HUM± 0.43

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.29 STOJ-21A-HUM± 0.09

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.103.08 STOJ-21A-HUM± 0.92

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.102.44 STOJ-21A-HUM± 0.73

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.83 STOJ-21A-HUM± 0.25

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.28 STOJ-21A-HUM± 0.38

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.43 STOJ-21A-HUM± 0.43

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.56 STOJ-21A-HUM± 0.17

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.11 STOJ-21A-HUM± 0.33

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.85 STOJ-21A-HUM± 0.26

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.66 STOJ-21A-HUM± 0.20

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.514.3 STOJ-21A-HUM± 4.3

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.285.99 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.458.30 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.20 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.257.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.336.84 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2102

0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-003

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.2 STTS105± 5.71

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.67 STMS-1± 0.533

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0042.4 STMS-1± 8.48

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.142 STMS-1± 0.028

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1004.88 STMS-1± 0.977

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20014.9 STMS-1± 2.98

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30024.8 STMS-1± 4.95

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20011.6 STMS-1± 2.32

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0012.1 STMS-1± 2.42

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20021.7 STMS-1± 4.33

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0062.0 STMS-1± 12.4

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.100.14 STOJ-1± 0.04

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.31 STOJ-1± 0.09

pyren OJ-1mg/kg TS 0.100.27 STOJ-1± 0.08

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.03

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.04

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.17 STOJ-1± 0.05

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.03

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.02

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.31.3 STOJ-1± 0.4

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.59 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.72 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.72 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.59 * STOJ-1----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 5 av 33

390 ( 599 )



6 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2103

0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-004

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.3 STTS105± 5.60

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.16 STOJ-21A-HUM± 0.05

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 STOJ-21A-HUM± 0.08

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A-HUM± 0.04

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.44 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.69 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 6 av 33

391 ( 599 )
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2103

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-005

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.6 STMS-1± 5.55

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.11 STMS-1± 0.421

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0031.8 STMS-1± 6.37

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.170 STMS-1± 0.034

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.06 STMS-1± 1.21

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20015.3 STMS-1± 3.07

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30010.7 STMS-1± 2.14

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20014.8 STMS-1± 2.95

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.40 STMS-1± 1.48

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20024.7 STMS-1± 4.93

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0036.8 STMS-1± 7.36

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 7 av 33

392 ( 599 )
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2103

2,5-3,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-006

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.6 STTS105± 5.49

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 8 av 33

393 ( 599 )
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2104

0,0-0,6

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-007

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0096.4 STMS-1± 5.78

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.43 STMS-1± 0.286

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00160 STMS-1± 32.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.107 STMS-1± 0.021

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.06 STMS-1± 1.41

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20012.1 STMS-1± 2.41

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.9 STMS-1± 3.39

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20010.7 STMS-1± 2.13

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.006.31 STMS-1± 1.26

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.4 STMS-1± 5.09

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0052.6 STMS-1± 10.5

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 9 av 33

394 ( 599 )
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2104

1,5-2,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-008

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.2 STTS105± 5.48

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A-HUM± 0.04

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.16 STOJ-21A-HUM± 0.05

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.28 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.28 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 10 av 33

395 ( 599 )
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2105

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-009

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.8 STMS-1± 5.69

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.86 STMS-1± 0.573

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0040.2 STMS-1± 8.03

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.117 STMS-1± 0.023

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.10 STMS-1± 1.22

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20017.2 STMS-1± 3.44

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30017.0 STMS-1± 3.39

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.6 STMS-1± 3.52

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.62 STMS-1± 1.52

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20022.9 STMS-1± 4.58

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0044.9 STMS-1± 8.98

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.12 STOJ-1± 0.04

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.05 STOJ-1± 0.02

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.02

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.11 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.12 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.12 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.11 * STOJ-1----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 11 av 33
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2106

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-010

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.9 STTS105± 5.46

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.13 STOJ-21A-HUM± 0.04

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.13 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.13 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 12 av 33

397 ( 599 )



13 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2106

2,5-3,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-011

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.3 STMS-1± 5.42

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5004.53 STMS-1± 0.906

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0062.2 STMS-1± 12.4

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.182 STMS-1± 0.036

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.81 STMS-1± 1.76

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.7 STMS-1± 3.35

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30018.2 STMS-1± 3.65

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20022.1 STMS-1± 4.41

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.94 STMS-1± 1.59

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20029.8 STMS-1± 5.95

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0059.8 STMS-1± 12.0

R2107

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-012

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.9 STMS-1± 5.69

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.00 STMS-1± 0.600

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0051.0 STMS-1± 10.2

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.104 STMS-1± 0.021

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.79 STMS-1± 1.76

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20017.4 STMS-1± 3.48

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30018.8 STMS-1± 3.76

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.5 STMS-1± 3.50

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.008.87 STMS-1± 1.77

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20029.0 STMS-1± 5.79

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0070.0 STMS-1± 14.0

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 13 av 33

398 ( 599 )
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2107

1,5-2,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-013

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0097.1 STTS105± 5.83

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 14 av 33

399 ( 599 )
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2108

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-014

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.4 STTS105± 5.67

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.30 STMS-1± 0.660

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0047.3 STMS-1± 9.47

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.31 STMS-1± 1.26

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20027.3 STMS-1± 5.47

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.1 STMS-1± 3.21

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.4 STMS-1± 3.49

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.008.73 STMS-1± 1.75

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.0 STMS-1± 5.00

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0050.0 STMS-1± 10.0

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 15 av 33

400 ( 599 )



16 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2109

0,3-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-015

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.4 STMS-1± 5.60

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.67 STMS-1± 0.534

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0054.8 STMS-1± 11.0

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.96 STMS-1± 1.39

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20017.1 STMS-1± 3.42

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30014.8 STMS-1± 2.96

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.2 STMS-1± 3.23

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.12 STMS-1± 1.82

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.6 STMS-1± 5.12

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0054.6 STMS-1± 10.9

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.18 STOJ-1± 0.05

pyren OJ-1mg/kg TS 0.100.15 STOJ-1± 0.04

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.02

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.02

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.03

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.02

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.31 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.33 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.33 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.31 * STOJ-1----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 16 av 33
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2110

0,0-0,2

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-016

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0077.7 STTS105± 4.66

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5006.77 STMS-1± 1.35

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00110 STMS-1± 22.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.635 STMS-1± 0.127

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.51 STMS-1± 1.30

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20019.6 STMS-1± 3.92

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30036.5 STMS-1± 7.31

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.2000.204 STMS-1± 0.041

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.2 STMS-1± 3.23

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0047.1 STMS-1± 9.42

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20035.3 STMS-1± 7.06

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00156 STMS-1± 31.2

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.100.16 STOJ-1± 0.05

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.100.56 STOJ-1± 0.17

antracen OJ-1mg/kg TS 0.100.14 STOJ-1± 0.04

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.101.65 STOJ-1± 0.50

pyren OJ-1mg/kg TS 0.101.46 STOJ-1± 0.44

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.61 STOJ-1± 0.18

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.66 STOJ-1± 0.20

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.94 STOJ-1± 0.28

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.30 STOJ-1± 0.09

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.66 STOJ-1± 0.20

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.02

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.100.49 STOJ-1± 0.15

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.49 STOJ-1± 0.15

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.38.2 STOJ-1± 2.5

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.203.73 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.504.46 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.150.16 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.253.81 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.254.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 17 av 33
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2111

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-017

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.2 STTS105± 5.53

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2111

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-018

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.0 STMS-1± 5.70

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.87 STMS-1± 0.574

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0055.5 STMS-1± 11.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.118 STMS-1± 0.024

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.66 STMS-1± 1.33

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20021.7 STMS-1± 4.34

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30015.2 STMS-1± 3.05

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.3 STMS-1± 3.46

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.97 STMS-1± 1.59

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20024.8 STMS-1± 4.95

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0054.6 STMS-1± 10.9

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2112

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-019

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.5 STMS-1± 5.31

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50017.1 STMS-1± 3.41

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00266 STMS-1± 53.2

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.601 STMS-1± 0.120

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10012.1 STMS-1± 2.43

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20018.9 STMS-1± 3.78

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30023.2 STMS-1± 4.65

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20029.4 STMS-1± 5.89

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.44 STMS-1± 1.89

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20035.7 STMS-1± 7.14

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0067.1 STMS-1± 13.4

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2113

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-020

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.7 STMS-1± 5.56

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.16 STMS-1± 0.432

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0044.9 STMS-1± 8.98

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.28 STMS-1± 1.06

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.2 STMS-1± 3.24

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.8 STMS-1± 3.36

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20013.4 STMS-1± 2.68

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.22 STMS-1± 1.84

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20024.2 STMS-1± 4.85

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0055.9 STMS-1± 11.2

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.11 STOJ-1± 0.03

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.02

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.06 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.11 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.11 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.06 * STOJ-1----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2114

0,0-0,4

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-021

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.4 STTS105± 5.72

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0140 * STOJ-2A----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2114

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-022

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.8 STTS105± 5.45

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5004.13 STMS-1± 0.826

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0080.7 STMS-1± 16.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.169 STMS-1± 0.034

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.54 STMS-1± 1.71

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20043.8 STMS-1± 8.77

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30023.4 STMS-1± 4.68

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20023.7 STMS-1± 4.74

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0018.3 STMS-1± 3.67

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20038.2 STMS-1± 7.65

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0089.5 STMS-1± 17.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A-HUM± 0.05

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21A-HUM± 0.03

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A-HUM± 0.03

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21A-HUM± 0.02

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.29 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2114

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-022

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.32 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.32 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.29 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2115

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-023

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.5 STMS-1± 5.73

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.98 STMS-1± 0.796

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0081.0 STMS-1± 16.2

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.108 STMS-1± 0.022

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.90 STMS-1± 1.78

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.7 STMS-1± 3.34

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30015.5 STMS-1± 3.09

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.8 STMS-1± 3.36

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0011.3 STMS-1± 2.26

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20031.0 STMS-1± 6.20

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0080.3 STMS-1± 16.0

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2115

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-023

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

R2116

1,5-2,1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-024

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.1 STMS-1± 5.65

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.98 STMS-1± 0.597

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0077.3 STMS-1± 15.5

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.231 STMS-1± 0.046

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.68 STMS-1± 1.54

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.8 STMS-1± 3.35

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30015.8 STMS-1± 3.16

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20019.0 STMS-1± 3.80

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.008.27 STMS-1± 1.65

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20026.4 STMS-1± 5.29

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0053.9 STMS-1± 10.8

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2117

1,5-2,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-025

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.4 STMS-1± 5.66

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5007.62 STMS-1± 1.52

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0077.0 STMS-1± 15.4

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.114 STMS-1± 0.023

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.56 STMS-1± 1.71

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20025.7 STMS-1± 5.14

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30021.0 STMS-1± 4.20

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20019.1 STMS-1± 3.81

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0010.4 STMS-1± 2.07

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20034.0 STMS-1± 6.79

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0066.5 STMS-1± 13.3

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2118

0,0-0,6

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-026

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0080.2 STTS105± 4.81

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

R2118

1,2-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-027

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.2 STMS-1± 5.42

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.58 STMS-1± 0.316

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0041.3 STMS-1± 8.25

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.136 STMS-1± 0.027

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.66 STMS-1± 1.13

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.1 STMS-1± 3.23

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30011.3 STMS-1± 2.27

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20013.9 STMS-1± 2.79

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.70 STMS-1± 1.54

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20023.5 STMS-1± 4.70

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0037.4 STMS-1± 7.48
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2119

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-028

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.4 STMS-1± 5.42

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.28 STMS-1± 0.656

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0075.2 STMS-1± 15.0

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.135 STMS-1± 0.027

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.39 STMS-1± 1.48

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20015.7 STMS-1± 3.14

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30014.1 STMS-1± 2.82

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20015.5 STMS-1± 3.10

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0013.4 STMS-1± 2.69

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20030.5 STMS-1± 6.11

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0076.9 STMS-1± 15.4

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.100.80 STOJ-1± 0.24

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.100.16 STOJ-1± 0.05

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.102.85 STOJ-1± 0.85

antracen OJ-1mg/kg TS 0.100.82 STOJ-1± 0.25

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.106.22 STOJ-1± 1.87

pyren OJ-1mg/kg TS 0.105.32 STOJ-1± 1.60

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.052.26 STOJ-1± 0.68

krysen OJ-1mg/kg TS 0.052.53 STOJ-1± 0.76

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.052.98 STOJ-1± 0.90

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.99 STOJ-1± 0.30

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.052.20 STOJ-1± 0.66

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.33 STOJ-1± 0.10

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.101.55 STOJ-1± 0.46

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.051.50 STOJ-1± 0.45

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.330.5 STOJ-1± 9.2

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.2012.8 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.5017.7 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.150.80 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.2515.4 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.2514.3 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2120

0,0-0,4

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-029

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0071.2 STTS105± 4.27

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5006.68 STMS-1± 1.34

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00119 STMS-1± 23.7

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.829 STMS-1± 0.166

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.59 STMS-1± 1.12

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20018.2 STMS-1± 3.64

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30040.9 STMS-1± 8.19

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.2000.218 STMS-1± 0.044

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.1 STMS-1± 3.22

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0068.0 STMS-1± 13.6

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20036.5 STMS-1± 7.30

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00189 STMS-1± 37.8

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0036 STOJ-2A± 0.0009

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0045 STOJ-2A± 0.0011

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0023 STOJ-2A± 0.0006

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00700.0104 * STOJ-2A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2120

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-030

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.2 STTS105± 5.35

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 STOJ-21A-HUM± 0.08

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.53 STOJ-21A-HUM± 0.16

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.44 STOJ-21A-HUM± 0.13

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21A-HUM± 0.05

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21A-HUM± 0.07

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.28 STOJ-21A-HUM± 0.08

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.21 STOJ-21A-HUM± 0.06

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21A-HUM± 0.06

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.13 STOJ-21A-HUM± 0.04

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.6 STOJ-21A-HUM± 0.8

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.15 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.40 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.22 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.33 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt och tjärpapp. Provberedning enligt 

intern instruktion INS-0360.

Mätning utförs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod. 

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,  indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

Asfalt-OJ-1

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V och SPIMFAB. Enligt direktiv 

från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och HUM-OJ-21.HUM-/HS-OJ-21*
Bestämning av alifatiska föreningar enligt  REFLAB 1 2010, mod GCMSHUM-OJ-21

Bestämning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utförd före analys. 

Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.

Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.

MS-1

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen)

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

OJ-1

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 16167:2018+AC 2019 mod.

OJ-2a

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Provberedning av asfalt och tjärpapp enligt intern instruktion INS-0360.PP-Kryomalning STHLM*
Enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Relement Miljö Väst AB

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.
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2021-04-06, kl. 13:42

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

PAH-M 3,5 mg/kg Inandning av ånga

PAH-H 3,0 mg/kg Intag av jord

PCB-7 0,030 mg/kg Intag av jord

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Stenbocken Eslöv KM

Intag av växter beaktas ej beaktas Rotsystem har ej kontakt med förorenad jord efter 

urschaktning av 1 meter jord (obl)

Markmiljö beaktas i sammanvägning 

hälsa/miljö

utförs ej utförs Befintlig fyllning av grusig sand (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

   Kommentar saknas!

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    

    

    

Framtida scenario för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv om 1 meter ytlig fyllning schaktas 

ur

Stenbocken Eslöv

Beskrivning

beräkningsprogram, Stenbocken sida 1 Blad Uttagsrapport

BILAGA 5
1821-098 

Stenbocken Eslöv
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INLEDNING 
Kvarteret Stenbocken i Eslöv är i dagsläget bebyggt med en COOP-butik på östra 
halvan och har en större markparkering på den västra halvan. Fastighetsägarna 
önskar att gemensamt utveckla fastigheten. Målet är att det centralt belägna 
kvarteret ska bli en ny attraktiv del av Eslövs centrum genom en ny 
kvartersstruktur och förtätning med en stor andel bostäder tillsammans med 
lokaler för handel och service. 

BAKGRUND 
Scanbygg och Byggsystem Öresund har för avsikt att utveckla och bebygga kvarteret 
Stenbocken i centrala Eslöv med nya bostäder. De har tillsammans med Johan Sundberg 
arkitektur och Martin Martinsson Architecture tagit fram ett förslag till ny 
bebyggelsestruktur som underlag till kommunens arbete med en ny detaljplan för 
kvarteret. 

UPPDRAGETS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Denna trafik- och parkeringsutredning har tagits fram som underlag och stöd till 
fastighetsägarna och arkitekterna som planerar att utveckla kvarteret Stenbocken i 
Eslöv. Merparten av uppdraget har skett i form av dialog och rådgivning under 
processen, en dialog och ett arbete som resulterat i det förslag som ligger till grund för 
denna utredning och sammanställning. 
 
Trafikutredningen redovisar kortfattat befintliga förutsättningar. Fokus i utredningen har 
lagts på en beräkning av områdets framtida trafikalstring för två olika scenarier, 
antaganden kring trafikens fördelning i gatunätet samt bedömning kring huruvida 
föreslagna korsningspunkter kan fungera på kort och lång sikt. Detta för att kunna 
bedöma eventuella risker och konflikter utmed det övergripande stråket Västergatan 
genom Eslövs centrala delar.  
 
En beräkning av kvarterets framtida cykel- och bilplatsbehov har beräknats utifrån 
kommunens gällande parkeringsnormer för två utbyggnadsetapper. Utifrån dessa 
beräkningar har förslag och idéer kring hur detta behov kan hanteras utarbetas i samråd 
med beställare och arkitekt.  
 
Resultatet av utredningen summeras i form av förslag och rekommendationer för det 
fortsatta arbetet. 
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BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Kvarteret Stenbocken är beläget norr om Västergatan och väster om 
Västerlånggatan på ett kort avstånd från Stora Torg i centrala Eslöv.  

 

Figur 1 Kvarteret Stenbockens läge i staden. 

Förutsättningarna att arbeta och bo inom kvarteret utan bil är hög med hänsyn till 
närheten till centrum, befintligt utbud av handel och service i närområdet samt närheten 
till hållplatser för stadsbuss, regionbuss samt tåg för regionala resor. Det ger goda 
möjligheter att genom förtätning skapa en effektiv och långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur. 

  

Kv 
Stenbocken 

Stora 
Torg 

Eslöv C 
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OMRÅDETS LÄGE I STADEN 
Området är beläget i direkt anslutning till Eslövs centrum och på 10 minuters 
gångavstånd eller 4 minuters cykelavstånd till Eslövs station (800 meter). I de centrala 
delarna av Eslöv finns ett relativ stort utbud av butiker, restauranger och service. Inom 
kvarteret finns en befintlig livsmedelsbutik. 
 

 

Figur 2 Målpunkter i centrala Eslöv, i närheten av Kvarter Stenbocken 

ÖVERGRIPANDE GATUSTRUKTUR 
Västergatan och Västerlånggatan är huvudgator och ingår i det övergripande gatunätet i 
Eslöv. Västergatan går i väst/östlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. Gatan 
fortsätter västerut som Trollenäsvägen och ansluter ut väg 17 norr om Eslöv. 
Västergatan övergår till Östergatan/Ringsjövägen öster om järnvägen och ansluter ut till 
väg 17/väg 113 öster om tätorten. Längs Västergatan går ett viktigt cykelstråk för 
cyklande in mot centrum och stationen.  
 
Västerlånggatan går i nord/sydlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. I söder 
ansluter gatan till Solvägen/Trehäradsvägen och vid Föreningstorget byter gatan namn 
till Smålandsvägen och ansluter till väg 17 och väg 113 norr om tätorten. 

424 ( 599 )



 

 KV STENBOCKEN, ESLÖV 5 
   
   

 

 

Figur 3 Huvudgatunätet i Eslöv 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Västerlånggatan trafikeras av busslinje 2 norr om korsningen med Västergatan som har 
ett hållplatsläge, Repslagaregatan, på västra sidan av gatan vid kv Stenbocken. 
Hållplatsen är försedd med väderskydd. Längs Västergatan, väster om korsningen, går 
busslinje 1 och hållplatsen Palmgatan ligger i höjd med Coops parkering. Väderskydd 
finns på Västergatans norra sida medan det saknas på den södra sidan. Båda 
busslinjerna trafikerar Västergatan öster om korsningen med Västerlånggatan för 
anslutning till Stora torget och Eslövs station. 

 

Figur 4 Skånetrafikens linjenät för stadsbuss i Eslöv. 

Kv 
Stenbocken 
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Stadsbusslinje 1 trafikerar sträckan Solkullen – Stationen – Flygstaden. Stadsbusslinje 
2 trafikerar sträckan Rönneberga – Stationen – Bäckdala. Båda linjerna har en turtäthet 
på mellan 20-30 minuters dagtid på vardagar. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Utmed Västergatans norra sida är en gångbana och en cykelbana anlagda vilka sträcker 
sig vidare både mot väster och öster. På Västergatans södra sida finns en trottoar.  
Cykelbanan utmed Västergatan är ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning enligt FÖP 
2035. I nordsydlig riktning går även ett cykelstråk väster om kvarteret Stenbocken, vilket 
ansluter till stråket utmed Västergatan. 

 

Figur 5 Befintliga cykelvägar i Eslöv. 

Trottoarer finns längs Västerlånggatans båda sidor. Längs södra delen av 
Västerlånggatan finns även enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av gatan. I höjd 
med Villavägen upphör cykelbanorna och cyklande hänvisas till blandtrafik norrut mot 
Västergatan/kvarter Stenbocken.  
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VÄSTERGATAN 
Körbanebredden på Västergatan varierar mycket, mellan 7,6 till 11,2 meter. På delen 
väster om Västerlånggatan finns gångbana på båda sidor av gatan samt dubbelriktad 
cykelbana på den norra sidan. Gångbanan utmed den södra sidan är bitvis mycket smal 
med breddmått ner till 1,75-2,2 meter vilket är en låg standard med hänsyn till att det 
finns dörrar, belysningsarmaturer, direktutfarter och en hållplats som påverkar 
gångbanans funktion. 

 

Figur 6 Västergatan, vid kv Stenbocken. 

 

Figur 7 Befintlig sektion på Västergatan, väster om korsningen med Västerlånggatan 
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Figur 8 Västergatan med hållplats Palmgatan. 

 
Den befintliga grönytan utmed körbanans norra kant är mycket smal (1,5 m) och träden 
som är planterade i denna yta står för nära körbanekanten. Detta innebär att träden inte 
har tillräckligt goda förutsättningar att växa och må bra vilket syns på trädens kronor. 
Trädets stam bör stå minst 1,5 meter från körbanekant och 1,0 meter från gång- och 
cykelbana.  
 

 

Figur 9 Träd utmed Västergatan samt rekommenderade avstånd för planering av träd utmed gata. 

Västergatan ändrar karaktär öster om korsningen med Västerlånggatan och får en mer 
stadsmässig karaktär där avståndet mellan fasaderna blir tätare vilket ger ett mer intimt 

Hållplats 
Utfart Smal grönyta 
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gaturum. Hastigheten är här 30 km/h, entréerna är fler och antalet verksamheter utmed 
gatan ökar när avståndet till Stora Torg minskar. Västergatan öster om Västerlånggatan 
planeras för en ombyggnad i samband med ombyggnaden av Stora Torg som pågår. 

VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatans gaturum förbi kvarteret Stenbocken är mycket brett och 
körbanebredden uppgår till 16,5 meter vilket motsvarar fyra-fem körfält. 

 

Figur 10 Västerlånggatan öster om kvarteret Stenbocken. 

 

Figur 11 Befintlig sektion Västerlånggatan. 
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Trots gaturummets bredd så saknas det separerade cykelbanor utmed gatan. I direkt 
anslutning till kvarteret Stenbocken finns hållplats Repslagaragatan för stadsbusslinje 
2. 

KORSNINGEN VÄSTERGATAN - VÄSTERLÅNGGATAN 
Korsningen mellan Västergatan och Västerlånggatan är trafiksignalreglerad och 
hastighetsbegränsningen är reglerad till 40 km/h. Västerlånggatan har fyra körfält norr 
om korsningen och tre söder därom medan Västergatan är utformad med två körfält, se 
Figur 3. 

 
 
 

 
Samtliga vägben i korsningen Västergatan/Västerlånggatan har passager i form av 
signalreglerade övergångsställen. Cykelpassager finns både över Västerlånggatans 
norra vägben och över Västergatans västra vägben. Den senare cykelpassagen ansluter 
dock enbart till en trottoar.  

REPSLAGAREGATAN 
Repslagaregatan norr om kvarter Stenbocken är en lokalgata som ansluter till 
Västerlånggatan. Gångbanor finns utmed båda sidor av gatan. 

BEFINTLIGA TRAFIKFLÖDEN 
I tabellerna nedan listas kommunens trafikmätningar på Västergatan respektive 
Västerlånggatan i direkt närhet till Kvarter Stenbocken under åren 2016–2020.  

Mätpunkt 263 - Västergatan 

 

2016     6770 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,1 % tung trafik 

2017     6610 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,6 % tung trafik 

2018     6150 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,4 % tung trafik 

2019     6540 fordon/ vardagsmedelsdygn, 5,4 % tung trafik 

2020     5550 fordon/vardagsmedelsdygn, 4,2 % tung trafik 

 

Figur 12 Körfält i korsningen Västergatan/Västerlånggatan 
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Mätpunkt 262 - Västerlånggatan 

 

2016     4640 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,2 % tung trafik 

2017     6710 fordon/vardagsmedelsdygn, 6,8 % tung trafik 

2018     6310 fordon/vardagsmedelsdygn, 6,5 % tung trafik 

2019     6120 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,8 % tung trafik 

2020     6580 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,5 % tung trafik 

 
Trafikmängderna vid de aktuella mätpunkterna varierar mellan de olika åren. I vissa 
relationer är variationen mycket stor vilket inte enbart kan förklaras med en generellt 
ökande trafik. Det har under de senaste åren pågått en del ombyggnationer i tätorten 
som medfört att trafiken omfördelats. Bland annat påverkar ombyggnaden av Stora torg 
framkomligheten för trafiken utmed Östergatan-Västergatan förbi själva torget. Denna 
ombyggnad startade 2019. Under perioden 2017–2019 pågick även ombyggnation av 
Östergatan samt byggandet av den nya gymnasieskolan på Östergatan. Stråket 
Östergatan-Västergatan är en viktig länk i tätortens övergripande trafiksystem och en 
viktig koppling för trafik mellan väg 17/113 och bostadsområdena i de västra delarna. 
När framkomligheten påverkas utmed detta stråk väljer fler fordon att köra alternativa 
sträckningar via bl.a. Smålandsgatan-Västerlånggatan samt Trehäradsvägen-
Västerlånggatan. 
 
För att ta höjd för tillräcklig kapacitet i korsningar samt bullernivåer har det till dessa 
beräkningar gjorts antaganden om att trafiken år 2020 var 7 000 fordon/dygn på 
Västergatan respektive 6 000 fordon/dygn på Västerlånggatan. 
 
På morgonen fördelar sig trafiken 60% österut och 40% västerut. På eftermiddagen är 
förhållandet det omvända. 
 
En trafikmätning utfördes även på Repslagaregatan under oktober 2020 då gatan 
trafikerades med ungefär 1 700 fordon per dygn och 4% tung trafik.  
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FÖRSLAG TILL NY BEBYGGELSE  
Förslaget till kvarterets utveckling (2021-03-03) är tänkt att ske i två etapper. I etapp 1 
byggs det bostäder på Stenbocken 15, först 5 400 kvm BTA i den södra delen och sedan 
6 427 kvm BTA i den norra delen. I etapp 2 byggs det bostäder och handel på Stenbocken 
14. Först byggs det 5 100 kvm BTA bostäder och 2 870 kvm BTA handel i den norra delen, 
och sedan 9 305 kvm BTA bostäder i den södra delen. Mellan kvarteren skapas en 
kvartersgata som kantas av parkering för besökare till butiken. 

 

Figur 13 Situationsplan 2121-03-03. Illustration Johan Sundberg arkitektur/Martin Martinsson architecture. 

När Eslöv växer och invånarna blir fler, är det naturligt att också låta stadskärnan och 
den befintliga kvartersstrukturen i den centrala delen av staden att växa. I samband med 
en utbyggnad av den föreslagna förtätningen i kvarteret Stenbocken föreslås också det 
omgivande gatunätet att rustas upp och skapa bättre stråk för gående och cyklister.  
 
Den föreslagna kvartersgatan skapar en ny koppling mellan Repslagaregatan och 
Västergatan. Den bidrar till att bryta upp det storskaliga kvarteret till en mer tät och 
stadsmässig struktur vilket också påverkar gaturummets karaktär. Mer kortare avstånd 
mellan korsningspunkterna och möjligheterna att etablera lokaler för verksamheter i 
byggnadernas markplan skapas också ett mer stadsmässigt gaturum med naturligt lägre 
hastighet och bättre trafikmiljö. 
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FRAMTIDA TRAFIKSTRUKTUR 
 

TRAFIKFLÖDE 
Trafikalstringen för området har beräknats dels med Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
och dels med antagande och bedömning utifrån alstringstal, resevaneundersökning 
samt förväntad exploatering. Två beräkningsmetoder har använts för att kunna göra en 
rimlig bedömning av förväntat framtida trafikflöde. Trafikalstringsverktyget är ett 
förenklat hjälpmedel och resultatet ska behandlas med försiktighet. Generellt brukar 
verktyget räkna lågt för biltrafik och kollektivtrafik och för högt för fotgängare. Dock 
brukar det totala alstrade antalet resor stämma bra överens med verkligheten.  
 
Följande indata har använts för att beräkna alstrade trafikmängder från området: 

 Genomsnittlig bostadsarea/person i flerbostadshus i Eslöv 2019: 37 kvm 
(Statistiska Centralbyrån) 

 Genomsnittligt antal boende/lägenhet i Eslöv 2019: 1,7 st (Statistiska 
Centralbyrån) 

 Antal lägenheter = antal kvm BTA / 100 
 Antal personer/bil: 1,5 (antaget) 
 Antal resor/dag/person: 1,5–1,7 (enligt Region Skånes resvaneundersökning 

2018 för boende i flerfamiljshus i Eslövs tätort.) 1,7 har använts vid beräkningar 
 Besöks- och nyttotrafik: 10% (antaget) 
 Antal besökande till Coop har beräknats med hjälp av Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg för stormarknad. 
 Färdmedelsfördelning med 37% bilresor enligt Region Skånes 

resvaneundersökning 2018 för boende i flerfamiljshus i Eslövs tätort. 

 

Figur 14 Färdmedelsfördelning för Eslövs tätort enligt Resvaneundersökning för Skåne 2018 
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Trafikalstringsverktyget visar på en annan färdmedelsfördelning med lägre andel resor 
med bil och betydligt större andel gångresor för boende i centrala Eslöv. I 
trafikalstringsverktyget antas emellertid färre personer per bil. Hur många resor som 
utförs per person och dag redovisas inte. 

 

Figur 15 Färdmedelsfördelning enligt resultat från Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. 

 
Trafikalstring för de olika utbyggnadsalternativen har sammanställts i tabellen nedan. 
Trafik från de boende kan jämföras mellan den manuella beräkningen och 
Trafikalstringsverktyget, som stämmer relativt väl överens trots lite olika indata.  
 

Tabell 1 Trafikalstring för de olika utbyggnadsalternativen 

 Manuell beräkning Trafik-
alstrings-
verktyget 

Utbyggnadsalternativ Totalt besöks- och 
nyttotrafik 

Besöks- och 
nyttotrafik 

Trafik från 
boende 

Trafik från 
boende 

Etapp I – Stenbocken 15 
Bostäder 11 827 kvm BTA 

200–300 f/d 20–30 f/d 200–300 f/d 150–200 f/d 

Etapp II – Stenbocken 14 
Bostäder 14 405 kvm BTA 
Handel 2 870 kvm BTA 

850–950 f/d 600–650 f/d 200–350 f/d 250 f/d 

Totalt 1 050–1250 f/d    

 
Med hänsyn till osäkerheterna i beräkningarna, gjorda antaganden samt den slutliga 
utbyggnadsvolymen så bedöms kvarterets framtida trafikalstringen ligga inom spannet 
1050–1250 fordon per dygn. All trafik är inte ny. Befintliga verksamheter alstrar ett visst 
trafikflöde redan i dagsläget, dock endast mot Repslagaregatan norr om kvarteret.  
 
Trafiken har antagits fördela sig enigt Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 Fördelning av trafik från Kv Stenbocken 

  Övergripande fördelning  Fordon/dygn 

Västergatan 80% 850–1000 

Repslagaregatan 20% 200–250 

 

KAPACITET 
Kapacitetsberäkningar har gjorts i syfte att bedöma lämpligheten i att ansluta en ny 
kvartersgata mot Västergatan i ett läge väster om korsningen med Västerlånggatan. 
Etapp II med en full utbyggnad i kvarteret med trafikflödena för den manuella 
beräkningen har använts vid kapacitetsberäkningar (1250 f/d). 
 
Kapacitetsberäkningen är utförd i programmet CapCal för en föreslagen ny 
kvartersgatan mellan Västergatan-Repslagaregatan. Maxtimmen har antagits vara 20% 
för den alstrade trafiken vilket motsvarar ungefär 250 fordon/maxtimme. I 
kapacitetsberäkningarna har det antagits att all trafik kör in och ut till kvarteret via 
Västergatan för att studera hur effekten av detta värsta scenario skulle bli. 
Kapacitetsberäkningarna har utförts med befintliga trafikflöden utmed Västergatan samt 
ett framtida scenario med ett högre trafikflöde utmed Västergatan. 
 
För att säkerställa en god kapacitet har en något högre siffra för trafiken på Västergatan 
använts än vad den senaste trafikmätningen visar. I beräkningarna har det därmed 
antagit att trafiken på Västergatan i nuläget är ungefär 7000 fordon/dygn och 
maxtimmen har antagits vara 10%, alltså 700 fordon per timme.  
 
Trafikmätningar på Västergatan visar att ungefär 60% av den befintliga trafiken kör 
österut på morgonen och ungefär lika stor andel västerut på eftermiddagen.  
 
Mest trafik genereras på eftermiddagen men det värsta scenariot kapacitetsmässigt 
uppkommer på morgonen då flertalet bilister förväntas köra vänster ut från 
kvartersgatan och vidare österut längs Västergatan. Vid en vänstersväng måste bilisten 
invänta en lucka innan hen kan köra ut från kvartersgatan vilket belastar korsningens 
kapacitet.  
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Beräkning med befintliga trafikmängder på Västergatan 

Med dagens trafikmängder samt alstrad trafik från Kvarter Stenbocken redovisas nedan 
hur trafiken antas fördela sig och hur det påverkar kapaciteten i korsningen mellan den 
nya kvartersgatan och Västergatan. 

 

Förmiddag  

   Ny kvartersgata    

          

          

  20% 50 160 65%   

10%   ↙ ↘   5% 

          ↖ 10 

      ← 280 

30 ↗       

420 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 16 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning, förmiddag 

 
De beräkningar som Sweco utfört visar att det inte förväntas att bli några kapacitets-
problem med en ny kvartersgata som ansluter mot Västergatan på förmiddagen. Någon 
enstaka bil kan under maxtimmen köa upp längs kvartersgatan vid ett högt räknat 
alstringstal. Inga köer förväntas uppstå längs Västergatan vilket hade utgjort en risk och 
påverkat framkomligheten negativt utmed det övergripande gatunätet. Beräkningen är 
gjord utifrån att samtliga fordon nyttjar utfarten mot Västergatan. Möjlighet finns även 
att köra ut på Repslagaregatan vilket avlastar utfarten mot Västergatan. 

Tabell 3 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 16. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 450 1705 0.26 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 210 557 0.38 0.4 0.8 
Västergatan, öster 1 HR 290 1809 0.16 0.0 0.0 
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Eftermiddag 

   Ny kvartersgata    

          

          

  35% 90 40 15%   

15%   ↙ ↘   35% 

          ↖ 90 

      ← 420 

40 ↗       
280 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 17 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning (framtid Västergatan), eftermiddag 

 
De beräkningar som Sweco utfört visar att det inte förväntas att bli några kapacitets-
problem med en ny kvartersgata som ansluter mot Västergatan på eftermiddagen. Inga 
köer förväntas uppstå längs Västergatan. Beräkningen är gjord utifrån att samtliga 
fordon nyttjar utfarten mot Västergatan. Möjlighet finns även att köra ut på 
Repslagaregatan vilket avlastar utfarten mot Västergatan. 
 

Tabell 4 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 16. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 320 1528 0.21 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 130 642 0.20 0.2 0.2 
Västergatan, öster 1 HR 510 1813 0.28 0.0 0.0 
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Beräkning med framtida, högre trafikmängder på Västergatan 

Med år uppräknade trafikmängder till ett framtidsscenario 2040 samt alstrad trafik från 
Kvarter Stenbocken redovisas nedan hur trafiken antas fördela sig och hur det påverkar 
kapaciteten i korsningen mellan den nya kvartersgatan och Västergatan. 
 
Om trafiken på Västergatan räknas upp till år 2040 blir det ungefär 9000 fordon/dygn. 
Maxtimmen på 10% blir således istället cirka 900 fordon/timme. 
 

Förmiddag 

 

   Ny kvartersgata    

          

          

  20% 50 160 65%   

10%   ↙ ↘   5% 

          ↖ 10 

      ← 360 

30 ↗       

540 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 18 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning (framtid Västergatan), förmiddag 

 
Även i detta scenario med ökade trafikmängder längs Västergatan förväntas inga köer 
uppstå längs Västergatan. Någon enstaka bil kan under maxtimmen köa upp längs 
kvartersgatan vid ett högt räknat alstringstal. Möjlighet finns även att köra ut på 
Repslagaregatan vilket avlastar utfarten mot Västergatan.  

Tabell 5 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 18. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 570 1713 0.33 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 210 455 0.46 0.6 1.4 
Västergatan, öster 1 HR 370 1811 0.20 0.0 0.0 
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Eftermiddag 

 

   Ny kvartersgata    

          

          

  35% 90 40 15%   

15%   ↙ ↘   35% 

          ↖ 90 

      ← 540 

40 ↗       
360 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 19 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning (framtid Västergatan), eftermiddag 

 
Även i detta scenario med ökade trafikmängder längs Västergatan förväntas inga köer 
uppstå varken längs Västergatan eller den nya kvartersgatan. 

Tabell 6 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 19. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 400 1527 0.26 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 130 537 0.24 0.2 0.3 
Västergatan, öster 1 HR 630 1814 0.35 0.0 0.0 
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GATURUMMENS FUNKTION OCH KARAKTÄR 
Livsrumsmodellen är en modell som kan användas för att klassificera stadens gaturum 
efter vilken funktion och karaktär man vill eftersträva. Gaturummens utformning bör 
samspela med omgivande bebyggelsestruktur för att uppnå en god stadsmiljö. Olika 
trafikslag prioriteras utifrån den funktions som de olika stråken bör ha vilket gör 
trafikstrukturen logisk och självförklarande. 
 
Livsrumsmodellen är utvecklad i TRAST – Trafik för en attraktiv stad1 och kopplar 
samman gatans funktion och karaktär med den omgivande bebyggelsestrukturen. 
Gaturummets utformning och gestaltning ska tillsammans med den omgivande 
bebyggelsen tydliggöra gatans funktion i trafiknätet. Genom att tydliggöra gaturummens 
funktion skapas förutsättningar att balansera tillgängligheten för bland annat biltrafik 
och kollektivtrafik samtidigt som trafiksäkerheten ökar när hastigheten anpassas till 
den grad av krockvåld som människan tål. Tryggheten ökar genom att samspel, närvaro 
och ett lagom tempo skapas i olika delar av trafiksystemet samtidigt som 
miljöbelastningen minskar med jämnare trafikrytm och bättre konkurrensvillkor för 
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Modellen har en viktig koppling till ”Rätt fart i 
staden” och tydliggör kopplingen mellan gatans utformning och önskvärd hastighet som 
har stor betydelse för stadsbyggnadskvaliteter såsom: 

 Stadens karaktär 
 Tillgänglighet 
 Trygghet 
 Trafiksäkerhet 
 Trafikens miljö- och hälsopåverkan. 

 
Enligt livsrumsmodellen klassificeras gaturummen genom att dessa delas in i olika 
”rum”: frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, integrerat transportrum och 
transportrum. Grunden i trafiksystemet ska vara att skapa tillgänglighet vilket bland 
annat kan göras genom framkomlighet. Genom att tillämpa livsrumsmodellen i 
planeringen finns möjlighet att balansera framkomlighet för biltrafik mot tillgänglighet 
och skapa framkomlighet på rätt plats genom att prioritera olika trafikanter i de olika 
gaturummen. Detta görs utifrån principen att gående och cyklister prioriteras mer ju 
närmare målpunkterna man befinner sig. 
 
Tabellen nedan redovisar en schematisk beskrivning av gaturummens olika egenskaper 
och exempel på gaturum för att tydliggöra skillnaderna mellan rummen anges nedan. 
 

 
1 Rätt fart i staden – Hastighetsnivåer i en attraktiv stad, Sveriges kommuner och landsting och Vägverket, 2008. 
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Figur 20 Exempel på frirum Malmgatan, integrerat frirum Norregatan samt mjuktrafikrum Västergatan. 

FRIRUM INTEGRERAT FRIRUM MJUKTRAFIKRUM
INTEGRERAT 

TRANSPORTRUM
TRANSPORTRUM

PRIORITERING AV fotgängare fotgängare fotgängare fotgängare kollektivtrafik

TRAFIKANTER cyklist cyklist cyklist cyklist motorfordon

motorfordon kollektivtrafik kollektivtrafik gods

(lokal trafik) motorfordon motorfordon (regional trafik)

gods

TYP AV GATA Gång- och cykelväg Gångfartsgata Stadsgata Huvudgata Infart / Förbifart

Gågata Gågata Blandtrafik Stadsgata Väg som leder till

Torg Torg Primärt lokal trafik Gata som leder samt runt tätort.

Park Bostadsgata som har sin målpunkt trafik mellan Stor andel

Promenad längs sträckan. stadens olika områden. regional trafik.

TRAFIKNÄT BIL Lokalnät Lokalnät Huvudnät Huvudnät

Huvudnät Regionalt nät

SEPARERING Blandtrafik Separerad Separerad gång- Separerad gång-

gångbana. och cykelbana. och cykelbana.

Ibland separerad Ibland separerad Ej i anslutning

cykelbana. cykelbana från till gaturummet.

gångbana.

HASTIGHET Gångfart 30 km/h 40 km/h 80 km/h

7 km/h 40 km/h 60 km/h 100 km/h

KARAKTÄR Renodlat Gaturum primärt Större delen av Bebyggelsen skapar Ingen eller enstaka

OCH BEBYGGELSE vistelserum för för människor, möten stadens gaturum. väggar i gatu- bebyggelse i anslut-

människor. och vistelse. Ofta blandad stad, rummet. Kan dock ning till gaturum.

 Tät bebyggelse. tät bebyggelse med vara indragen från Inga entréer mot

kontakt mot gatan. gatan utan anspråk. gaturummet.

BEHOV Inget Stort Litet Inget

ATT KORSA korsningsbehov. korsningsbehov. korsningsbehov, korsningsbehov.

GATA Oskyddade Många entréer och endast i korsning. Oskyddade

trafikanter vistas målpunkter längs Få entréer och trafikanter korsar

i gaturummet. hela sträckan. målpunkter. väg planskilt.

KORSNINGAR Mycket tätt mellan Tätt mellan Glest mellan Mycket glest

korsningar eller korsningar eller korsningar. mellar korsningar.

in- och utfarter. in- och utfarter. Begränsat med 

in- och utfarter.

EXEMPEL Stationsgränd Norregatan Västergatan Västerlånggatan Harjagersvägen

PÅ GATURUM Malmgatan Medborgarhuset Södergatan Kvarngatan Smålandsvägen

Stora Torg Storgatan Trollsjögatan Västergatan

Köpmansgatan Östergatan
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Klassificering av gaturummens funktion och karaktär 

Västergatan och Västerlånggatan har en karaktär som integrerat transportrum som leder 
trafik mellan olika områden och stadsdelar i staden. Repslagargatan har en karaktär av 
mjuktrafikrum, en lokal gata inom en stadsdel i staden. Kvartersgatan genom kvarteret 
Stenbocken i nord-sydlig riktning bör utformas som ett integrerat frirum med låg 
hastighet och ett stort fokus på oskyddade trafikanter. Det öst-västliga stråket genom 
kvarteret blir ett frirum och bör utformas som en del av byggnadernas entrézon och 
endast trafikeras av gående och cyklister. På så vis kan en logisk och hierarkisk 
indelning av gaturummens struktur skapas som genom rätt utformning gör gatorna lätta 
att använda rätt samt tolka för de trafikanter som rör sig längs gatorna. 

 

Figur 21 Klassificering enligt livsrumsmodellen 
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GATURUMMENS UTFORMNING 
En ombyggnad av Västergatan och Västerlånggatan föreslås för att skapa gaturum med 
mer generösa utrymmen för gående och cyklister. Förslag på sektioner i de snitt som 
illustreras i Figur 22 presenteras i följande avsnitt. 
 

 

Figur 22 Snitt för gatusektioner 

 

Västerlånggatan 

Västerlånggatans sektion för motortrafik norr om korsningen med Västergatan, är idag 
överdimensionerad. Genom en minskning av antalet körfält från 4 till 3, skapas plats för 
gång- och cykelbanor på ömse sidor av Västerlånggatan. Utrymme finns även för 
trädplantering/öppen dagvattenhantering. Det västra körfältet kan fungera som 
bussficka vid hållplats och bilkörfält norr om korsningen med Västergatan. Se även Figur 
29 Förslag korsningen Västergatan/Västerlånggatan 
 
Kvarteren väster om gatan breder ut sig i olika grad, varför det finns större utrymme för 
vistelseytor vid den norra delen. 
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Figur 23 Befintlig vägsektion Västerlånggatan vid hållplats 

 

 

Figur 24 Förslag på gatusektion Västerlånggatan vid hållplats 
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Figur 25 Befintlig sektion Västerlånggatan, norr om korsningen med Västergatan 
 

 

Figur 26 Förslag på vägsektion Västerlånggatan, norr om korsningen med Västergatan 
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Västergatan 

Med den föreslagna bebyggelsestrukturen i kvarteret Stenbocken skapas ett smalare 
gaturum längs Västergatan jämfört med idag. Vägbanebredden kan minskas till 7,0 
meter. Dock behöver trottoaren på södra sidan breddas något. Längs den norra sidan bör 
plats beredas för gångbana, cykelbana samt förgårdsmark. Önskemål har även framförts 
om korttidsparkering eller angöringsmöjligheter längs gatan. 
 

 

Figur 27 Befintlig sektion Västergatan 

 

Figur 28 Föreslagen vägsektion för Västergatan 
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Korsningen Västergatan/Västerlånggatan 

Med de föreslagna vägsektionerna för Västerlånggatan och Västergatan kommer körfält 
och GC-banor i korsningen mellan gatorna schematiskt bli enligt Figur 29. Någon 
detaljerad studie kring korsningsutformningen har inte gjorts i detta skede. 
 

 

Figur 29 Förslag korsningen Västergatan/Västerlånggatan. De gråa pilarna symboliserar övergångsställen. 

 

Gång- och cykelvägnät 

Det är viktigt att se till helheten för exempelvis cykelvägnätet. Längre söderut på 
Västerlånggatan finns enkelriktade cykelbanor på ömse sidor om gatan. Norrut däremot, 
löper en dubbelriktad cykelbana utmed östra sidan. Med de nya bostäderna skapas nya 
målpunkter som bör vägas in i bedömningen av var behov finns för cykelbanor längs 
Västerlånggatan. Passagerna över gatorna ska också vara genomtänkta. 
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PARKERING 
Gällande parkeringsnormer för Eslövs kommun är antagna av Kommunfullmäktige 2014-
04-28. De centrala delarna av staden har lägre parkeringsnormer för bil jämfört med 
övriga delar av staden och kommunen. Kv Stenbocken ligger i direkt anslutning till den 
gräns som enligt parkeringsnormerna definierar centrumzonen, se illustration nedan. 

 

Figur 30 Centrumzonens avgränsning samt Kv Stenbocken. 

Parkeringsnormerna anger en miniminivå och hindrar inte anläggandet av fler 
parkeringsplatser. 
 

Parkeringsnormer för bil 
Läge i staden Verksamhet Antal bpl/1000 kvm BTA 
Centrala zonen Flerbostadshus 3 
 Verksamheter 3 
Övriga Eslöv Flerbostadshus 6 
 Verksamheter 6 

 

Parkeringsnormer för cykel 
Läge i staden Verksamhet Antal cpl/1000 kvm BTA 
Hela Eslöv Flerbostadshus 20 
 Verksamheter 20 
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Beräknat parkeringsbehov för cykel 
Den föreslagna bebyggelsen på 26 232 kvm BTA har ett beräknat cykelplatsbehov på 
582 cykelplatser. Behovet redovisas i tabellen nedan per kvarter. 
 

Kvarter Verksamhet Yta 
(kvm) 

Behov 
antal 
cykel-
platser 

 Planerat 
antal 
cykel-
platser i 
garage  

Planerat 
antal 
cykel-
platser i 
markplan 

ETAPP I – Stenbocken 15 

Del 1 – södra  Flerbostadshus 5 400 108  108 
Del 2 – norra  Flerbostadshus 6 427 129  126 30 
Summa  11 827 237 cpl  264 cpl 
ETAPP II – Stenbocken 14 

Del 1 – norra  Flerbostadshus 
Handel 

5 100 
2870 

102 
57 

 
90 39 

Del 2 – södra Flerbostadshus 9 305 186  186 
Summa  17 275 346 cpl  315 cpl 
Totalt 

Summa   582 cpl  579 cpl 
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Beräknat parkeringsbehov för bil 
Den föreslagna bebyggelsen på 26 232 kvm har ett beräknat bilplatsbehov på cirka 175 
bilplatser. Behovet samt planerat antal bilplatser redovisas i tabellen nedan per kvarter. 
Bilplatsbehovet föreslås hanteras i halvt nedgrävda källargarage samt längs den nya 
kvartersgatan. 
 

Kvarter Verksamhet Yta 
(kvm) 

Behov 
antal 
bilplatser 

 Planerat 
antal 
bilplatser 
i garage 

Planerat 
antal 
bilplatser i 
markplan 

ETAPP I – Stenbocken 15 

Del 1 – södra  Flerbostadshus 5 400 32  45  

Del 2 – norra  Flerbostadshus 6 427 39  45  
Summa  11 827 71 bpl  90 bpl 

ETAPP II – Stenbocken 14 

Del 1 – norra  Flerbostadshus 
Handel 

5 100 
2870 

31 
17 

 
67 28 

Del 2 – södra Flerbostadshus 9 305 56  66  
Summa  17 275   161 bpl 
Totalt 

Summa   175 bpl  251 bpl 

 
Utmed Västergatan föreslås ett mindre antal korttidsparkeringsplatser anläggas i likhet 
med Västergatan öster om Västerlånggatan. Detta för att stödja korta besök samt 
angöring i nära anslutning till de lokaler som planeras i bostädernas markplan utmed 
Västergatan. 
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SOPHANTERING, VARUTRANSPORTER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 
Den föreslagna kvartersgatan genom kvarteret Stenbocken skapar möjligheter att lösa 
tillgängligheten till de fyra kvarteren för bland annat sopfordon och transporter av varor 
med större fordon utan att en vändplats behöver skapas. Genom att förlägga miljörum så 
att de blir lätt åtkomliga från kvartersgatan kan en effektiv sophantering skapas inifrån 
kvarteret utan att fordonen behöver angöra och stanna utmed de omgivande gatorna 
som utgör en del av huvudgatunätet. 
 
Leveranser av varor till den planerade livsmedelsbutiken i etapp I sker via 
Repslagaregatan, kvartersgatan samt ett kombinerat varumottag och parkeringsgarage i 
markplan. 
 
Den föreslagna kvartersgatan kan även sörja för tillgängligheten för räddningsfordon. 
Vidare studie kring tillgänglighet med höghöjdsfordon och utrymningsvägar behöver 
göras när bebyggelsestrukturens höjder och struktur är mer låst. 
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Sammanfattning 

 
Kvarteret Stenbocken i Eslöv är i dagsläget en till största del hårdgjord yta som 

innefattar en Coop Extra-affär med tillhörande parkering. Kvarteret ska byggas om för 

att istället innefatta nytt bostadsområde, underjordiska garage och kvartersmark. En 

dagvattenutredning har gjorts för att bedöma förutsättningarna för hantering och 

fördröjning av dagvatten inom planområdet. 

Planområdet är i dagsläget mycket flackt och dess närområde kan anses relativt ofta 

drabbas av översvämningar. Anpassad höjdsättning av nytt kvarter är därför av stor 

relevans för att undvika att dagvatten ansamlas på olämpliga ställen, t.ex. i de 

underjordiska garagen. Det högsta tillåtna värde som anges för utflöde av dagvatten 

från planområde till befintligt dagvattensystem som finns är mycket högt. VA-

huvudman VA Syd önskar att man fördröjer dagvattenflöden så mycket som möjligt, 

vilket också föreskrivs i Eslövs kommuns översiktsplan. Dagvattenutredningen har 

visat på att flöde kan fördröjas ner till en femtedel av högsta tillåtna flöde. 

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas att 

genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt. Med detta menas 

t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och markbetäckning i form av 

plattor eller sten hellre än asfalt och betong. 

För fördröjning av dagvatten rekommenderas att detta görs i underjordiskt magasin i 

den gångfartsgata som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. Erforderliga 

200 m3 dagvatten kan fördröjas i exempelvis ett rörmagasin eller i dagvattenkassetter 

och möjlighet finns att det under vägen hit renas i regnbäddar. 

Även skyfall måste kunna fördröjas inom planområdet. I dagsläget finns en lågpunkt i 

planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer cirka 175 m3 vatten men när 

denna lågpunkt byggs bort måste volymen kompenseras på annan plats. Då det inom 

planområdet kommer att vara ont om plats och dessutom mycket konstruktioner på 

bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som möjligt utförs som nedsänkta 

ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra fördröjning. Även parkeringsplatser 

utmed gångfartsgatan genom planområdet bör utformas något nedsänkt för att ge 

möjlighet till extra fördröjning av dagvatten vid skyfall. 
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1 Inledning 

Sweco har den 2020-03-13 fått i uppdrag av Scanbygg att ta fram en dagvattenutredning 

för arbete med detaljplan för kvarteret Stenbocken i Eslöv. En revidering av rapporten har 

gjorts efter att geoteknisk undersökning är genomförd och dokumenterad. 

 

1.1 Uppdrag och syfte 

Uppdragets omfattning utgörs av: 

 Insamling av data samt bearbetning och genomgång av denna. 

 Upprättande av höjdmodell i GIS för framtagande av avrinningsområden samt 

modellering av naturliga avrinningsvägar vid ytlig avrinning. 

 Översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden för vidare bedömning av infiltration 

med hjälp av SGU:s kartvisare. 

 Beräkning av dagvattenflöden och uppskattning av volymer vid olika regn, före och 

efter exploatering. Med ledning av P110 dimensioneras erforderliga 

fördröjningsvolymer. 

 Redovisning av eventuellt fördröjningsbehov efter exploatering tillsammans med 

åtgärdsförslag och förslag på placering av fördröjningsåtgärder. 

 Framtagande av PM/rapport. 

 

1.2 Organisation 

Beställare  Scanbygg 

Uppdragsledare Richard Andersson 

Handläggare  Nathalie Roos 

Kvalitetsgranskare  Erik Magnusson  
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2 Riktlinjer för planering av dagvatten 

I arbetet med dagvattenutredningen för den aktuella detaljplanen har ett antal dokument 

varit ledande vid bedömningar av dagvattensituationen och för de förslag på åtgärder 

som anges i denna utredning. De underlagsmaterial som sätter ramarna för de 

principförslag som tas fram i denna dagvattenutredning utgörs bland annat av dokument 

framtagna av kommun och VA-huvudman. Även de miljökvalitetsnormer som 

vattenmyndigheten tagit fram (presenterade i avsnitt 0) sätter ramar för vilka förslag på 

åtgärder som är lämpliga för omhändertagande av det aktuella planområdets dagvatten. 

2.1 Ledande dokument 

En dagvattenstrategi för Eslövs kommun finns i dagsläget ej ännu utan är under 

framtagande, därför används istället underlag från Lunds och Malmös kommuner vilka 

har samma VA-huvudman, VA-Syd. Nedan angivna dokument innehåller mål och riktlinjer 

för hantering av dagvatten: 

 Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 2018-05-28 (Eslövs 

Kommun 2018). 

I översiktsplanen står beskrivet att det ska planeras för öppna dagvattenlösningar 

och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur ska planeras för att möjliggöra 

avrinning och fördröjning av dagvatten och det förespråkas att dagvatten ska 

renas så nära källan som möjligt för att undvika belastning på recipient. 

Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och åtgärdsplan för skyfall och 

dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster om det aktuella 

planområdet (markerat med orange pil) fyller viktiga funktioner som rinnvägar och 

för fördröjande åtgärder, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Strategi- och åtgärdsplan för skyfall och dagvatten hämtad ur Eslövs 
kommuns översiktsplan (Eslövs Kommun 2018). 
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 Dagvattenstrategi för Malmö (Malmö Stad 2008). 

Utmärkande i Malmö Stads dagvattenstrategi är ett stycke som beskriver 

hanteringen av förorenat dagvatten. Rening ska ske innan infiltration av förorenat 

vatten och mycket förorenade ytor ska renas med avskiljare innan infiltration.  

 Dagvattenplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22 

(Lunds Kommun, VA-Syd 2018). 

Dagvattenplanen för Lunds kommun är något mer detaljerad än 

dagvattenstrategin för Malmö Stad. Bland annat står beskrivet att 

dagvattenplanen ska bidra till att hydrologisk och ekologisk status hos recipient 

förbättras, att hållbara lösningar ska väljas som möjliggör för expansion samt att 

Vattendirektivets krav ska uppnås och att dagvatten ska vara en naturlig del av 

stadsmiljön. De viktigaste effekterna som dagvattenåtgärder ska uppnå är: 

Minskad föroreningsbelastning 

Minskad flödesbelastning 

Dämpning och utjämning av flöden och buffrande förmåga i 

dagvattensystem 

Minskade risker för översvämning av befintlig och planerad bebyggelse. 

 

En övergripande andel riktlinjer är gemensamma för både Lunds och Malmös kommun 

och eftersom samtliga kommuner har samma VA-huvudman så förutsätts att liknande 

riktlinjer kommer att presenteras i den dagvattenstrategi som planeras för Eslövs 

kommun: 

- Utformning av dagvattensystem ska ske så att skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn undviks. 

- Föroreningar i dagvatten ska avskiljas under vattnets väg till recipient, helst så 

nära källan som möjligt, och tillförsel av föroreningar till dagvattensystemet 

ska så långt som möjligt begränsas. 

- Dagvatten ska ses som en positiv resurs. 

- Dagvattensituationen ska hanteras hållbart genom att långsiktigt hållbara 

system skapas. Förutsättningar för detta ska ges redan i planarbetet. 

- Öppen hantering av dagvatten förespråkas. 
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2.2 Förslag till riktvärden för dagvatten 

En klassificering av dagvatten och reningsbehov, samt förslag på typ av rening, 

presenteras i Malmö Stads dagvattenstrategi och återges i Figur 2-2 nedan. 

 

Figur 2-2. Dagvattenklassificering hämtad ur Malmö Stads dagvattenstrategi (Malmö Stad 2008). 

2.3 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 

exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och 

bebyggelse (Svenskt Vatten 2016). Huvudbudskapen i P110 är övergripande krav och 

förutsättningar för samhällens avvattning, dimensionering och utformning av nya 

dagvattenledningar, dimensionering och utformning av nya spillvattenledningar, och hur 

vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte att ta hänsyn till 

framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten ska ökas 

med 25 % i beräkningar då utredning av dagvattenfrågan sker. Ledningssystemen ska 

även, som ett minimikrav, dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 

år vid fylld ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån för tät bostadsbebyggelse. Då nya 

dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 

byggnader inte översvämmas då kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 

Därmed är det viktigt att ta hänsyn till hur byggnader höjdsätts så att ytligt rinnande 

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. 
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3 Områdesbeskrivning 

Aktuellt planområde kvarteret Stenbocken ligger i centrala Eslöv, se Figur 3-1 nedan. 

 

Figur 3-1. Aktuellt planområdes placering i Eslöv (Google Maps 2020-03-18). 

3.1 Befintligt område 

I Eslövs kommuns fördjupade översiktsplan är aktuellt planområde angivet som 

stadsbebyggelse och många huvudstråk för bil-, kollektiv- samt gång- och cykeltrafik går 

längs med kvartersgränsen. I dagsläget består planområdet av en Coop Extra-affär med 

tillhörande parkering, se Figur 3-2. 

Befintligt område är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda 

ytor med vissa inslag av grönytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt 

skiljer endast 2,12 meter. 

 

Figur 3-2. Befintligt område innefattande en Coop Extra-affär med parkering. 
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3.2 Efter exploatering 

Efter exploatering är planområdet tänkt att användas för flerbostadshus, eventuellt med 

inslag av handelskvarter. Ombyggnad ska göras i två etapper där etapp 1 innebär 

anläggning av en genomfartsväg mellan södra och norra delen av området samt 

ombyggnad av parkeringsplats i västra delen till flerbostadshus. Etapp 2 innebär 

ombyggnad av östra delen av planområdet till flerbostadshus (och eventuellt 

handelskvarter) samt en minskning av genomgående vägs bredd, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Övergripande indelning av kvarteret och de två etapperna i vilka ombyggnad ska utföras 
(Martin Martinsson Architecture 2020-02-13). 

De nya kvarteren kommer att innefatta många grönområden i form av gröna tak och 

innergårdar, majoriteten av innergårdar kommer dock att anläggas på bjälklag över 

underjordiska garage och detta begränsar därmed möjligheten till infiltration av dagvatten 

genom mark. Med en sådan situation blir hanteringen av dagvatten än viktigare och det 

måste säkerställas att dagvatten kan ledas och tas om hand där det inte riskerar att 

orsaka skada för allmänheten eller på konstruktioner. 

Figur 3-4 och Figur 3-5 nedan visar hur kvartersmarken är tänkt att användas efter 

ombyggnation. De grönytor som inte ligger på bjälklag är endast de omgivande 

grönområden i de yttre kanterna samt de grönområden som anläggs i anslutning till 

genomgående passager. 
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Figur 3-4. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-10-
25). 

 
Figur 3-5. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-11-
27). 
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4 Förutsättningar 

4.1 Flödesvägar och lågpunkter 

Utifrån befintlig höjdsättning har en analys av flödesvägar och lågpunkter utförts. Vatten 

som rinner in i området och blir ståendes vid kraftiga regn kommer huvudsakligen 

söderifrån från ett relativt stort avrinningsområde, cirka 6 ha (Figur 4-2). Ur Figur 4-1 kan 

utläsas att maximalt vattendjup som kan komma att uppstå inom området i nuläget ligger 

på mellan 1,0 och 1,5 meter men att den översvämmade ytan övergripande har ett 

vattendjup på 0,4 - 1,0 meter. 

 

Figur 4-1. Lågpunkter i området där vattendjup vid kraftiga regn överstiger 0,2 m. 

Jämförelse av Figur 4-2 och Figur 4-1 tyder på att lämplig, ny höjdsättning av 
planområdets nordöstra hörn kan förhindra att vatten blir stående här och att dagvatten 
istället kan rinna längs väg som det är tänkt enligt översiktsplanen (Figur 2-1). Alternativt 
kan den nordöstra hörnan utnyttjas till öppen dagvattenlösning. 

464 ( 599 )



  

   

 
 

9(30) 
 

DAGVATTENUTREDNING 

2020-04-30 (REV. 2021-05-17) 

DAGVATTENUTREDNING FÖR  KV. STENBOCKEN 

 

 

RN \\sekaafs001\projekt\21233\13010826\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\dagvattenutredning stenbocken_rev2021-05-17.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

Figur 4-2. Naturliga flödesvägar vid ytlig avrinning. 
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4.2 Befintligt VA-ledningsnät och anslutningspunkter 

Befintligt ledningsnät för VA visas i Figur 4-3 nedan. Två servisledningar för dagvatten 

finns till planområdet, en ungefär i mitten av områdets norra gräns och en strax öster om 

mitten av områdets södra gräns. Den norra servisledningens läge under befintlig mark är 

cirka 3 meter medan den södra servisledningens läge under befintlig mark är cirka 2 

meter. 

Enligt angivelse från VA-huvudman, VA Syd, ska befintligt dagvattensystem vara 

dimensionerat för ett 2-årsregn. Till följd av förtätning av staden med en större andel 

hårdgjorda ytor så stämmer inte detta överens med systemets verkliga kapacitet i 

dagsläget vilken är odefinierad men betydligt mindre. 

 

Figur 4-3. Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd). 
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4.3 Övriga ledningar 

Övriga ledningar som kan komma att påverka arbetet vid ombyggnation av planområdet 

visas i Figur 4-4 nedan. Bland annat Kraftringen och Skanova har ledningar innanför 

fastighetsgräns. 

 

Figur 4-4. Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av 

planområde. 

4.4 Översvämningsrisker 

Efter kontakt med VA-huvudman VA Syd kan konstateras att för centrumområdet (främst 

runt Kanalgatan som ligger parallellt med Västerlånggatan) rapporterades att flera 

fastigheter upplevde problem vid skyfallen i augusti 2017. Underlag från VA Syd visar 

dock att under de senaste 20 åren har fastigheten mitt emot Stenbocken, på 

Repslagaregatan, endast upplevt totalt två registrerade källaröversvämningar medan det 

för Stenbocken inte finns registrerat någon information om problem vid skyfall. I och med 

att ombyggnaden av fastigheten medför byggnation av underjordiskt garage, samt till följd 

av fastighetens placering intill två utsedda huvudstråk för ytlig avrinning vid skyfall, så 

görs antagandet att fastigheten efter ombyggnation kommer att löpa större risk för 

översvämningsproblem vid skyfall. Åtgärder bör vidtas för att skydda underjordiskt garage 

och förhindra översvämning vid skyfall. 
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4.5 Grundvatten och geologi  

Ur Figur 4-5 kan utläsas att marken i hela planområdet och dess närområde består av 

fyllnadsmassor. Den geotekniska undersökning som gjorts (Sweco 2020) visar att 

fyllnadsmassorna i de övre jordlagren utgörs av till största del grusig sand med 

varierande innehåll av tegel, humus och i östra delen även trä och flis. Mäktigheterna 

varierar mellan 0,5 till 2 meter med störst fyllnadsmäktigheter i den södra och den östra 

delen av fastigheten. 

Fyllningsmassorna vilar på naturligt lagrad friktionsjord av sandmorän eller sand, vilka har 

goda dränerande egenskaper och möjliggör för infiltration inom planområdet. Lermorän, 

som har sämre infiltrationsförmåga, har påträffats på djupet men antas inte försämra 

infiltrationsmöjligheterna genom genomsläpplig beläggning på ytan vid nybyggnation. 

 
Figur 4-5. Jordarter inom planområdet (SGU 2020). 

Planområdet innefattas av avrinningsområdet till grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge. 

Då området övergripande är väldigt flackt så antyder variationen i jorddjup att 

grundvattenströmningen har en sydvästlig riktning, detta är dock endast ett antagande 

och ytterligare geohydrologiska utredningar bör genomföras för att säkerställa detta. 

Den geotekniska undersökningen påträffade fri vattenyta i provtagningshålen på nivåer 

cirka 2,5 – 2,6 m under markytan vid mättillfällena. Nivåerna kan förväntas ligga mellan 

2,0 – 2,5 m under marknivå vilket måste tas i beaktande vid planering av eventuella 

underjordiska magasin för flödesutjämning. 
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4.6 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta ligger planområdet inom avrinningsområdet 

för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464), dock avleds vatten inom 

denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket vidare till Krondammen för att 

slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa (WA65855704). Planområdet sammanfaller 

också med avrinningsområde för grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724). 

4.6.1 Saxån: Välabäcken-källa 

Vattendraget är av naturlig härkomst och sträcker sig cirka 34 km. Dess ekologiska status 

är graderad som måttlig med MKN att status till 2027 ska uppnå ”god ekologisk status” 

medan dess kemiska status uppnår ”ej god” med MKN att uppnå god status med 

undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver (VISS 2020a). 

Framförallt är det förekomsten av näringsämnen i vattnet samt dess hydromorfologiska 

egenskaper som bidrar till dess måttliga ekologiska status medan kemisk status främst 

beror på bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Bland annat 

urban markanvändning pekas ut som en diffus källa för förorening men det bedöms att 

aktuellt planområde inte kommer att ha någon större inverkan på vattendragets status då 

dagvatten efter exploatering kommer att vara relativt rent samt troligtvis hinna infiltrera i 

mark innan det når recipient. 

4.6.2 Eslöv-Flyinge 

Eslöv-Flyinge grundvattenförekomst är en sedimentär bergförekomst med en bedömd 

uttagsmöjlighet på 20 000 – 60 000 l/h (VISS 2020b). Dess kvantitativa och kemiska 

status är god och miljökvalitetsnormer enligt VISS är att status ska vara fortsatt god. 

Problem med miljögifter för vattentäkten finns och riskerar att täkten ej ska uppnå god 

kemisk status 2027. Bland annat har höga halter av bekämpningsmedlet atrazindesetyl 

(idag förbjudet att använda) och höga halter av nitrat till följd av jordbruk påträffats i 

täkten. Höga halter av klorid till följd av saltning av vägar riskerar att påverka grundvattnet 

och misstanke om att täkten är påverkad av PFAS finns då tre brandövningsplatser finns 

inom tillrinningsområdet. 

Det bedöms inte att exploatering av planområdet i någon märkbar utsträckning kommer 

att bidra till försämring av grundvattentäktens status. 

4.6.3 Krondiket/Krondammen 

Enligt anvisning från Eslövs kommun kan det anses att Krondiket och Krondammen är en 

del av dagvattensystemet i Eslöv. Inga speciella riktlinjer eller krav finns för utsläpp till 

dessa recipienter.  
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5 Beräkningar 

För beräkning av de flöden som uppstår inom planområdet har den rationella metoden 

använts. Vid användning av den rationella metoden beräknas flöden utifrån 

regnintensitet, områdets storlek samt en avrinningskoefficient som varierar med typ av 

yta och som baseras på ytans infiltrationsförmåga. Formeln för den rationella metoden är 

följande: 

푞 = 푖 ∙ 휑 ∙ 퐴 

där 

qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i = regnintensitet [l/(s, ha)] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = area [ha] 

Regnintensiteten varierar med återkomsttid och regnvaraktighet och beräknas med hjälp 

av Dahlströms ekvation. För det aktuella fallet används Dahlströms ekvation gällande för 

regnvaraktigheter upp till 24 timmar: 

푖Å = 190 ∙ Å ∙
ln(푇 )

푇 ,
+ 2 

där 

iÅ = regnintensitet [l/(s, ha)] 

TR = regnvaraktighet [min] 

Å = återkomsttid [månader] 

Den dagvattenvolym som uppstår inom planområdet beräknas genom att multiplicera det 

dimensionerande flödet med regnvaraktigheten. Volymen av det dagvatten som måste 

fördröjas inom området bestäms av tillåtet utflöde från planområde. 

5.1 Dimensionerande förutsättningar 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Från VA-huvudman finns 

anvisning om att befintligt dagvattensystem är dimensionerat för flöde upp till och med ett 

2-årsregn, varför detta flöde således används som högsta tillåtna flöde från planområde. 

Dock så menar också VA-huvudman på att detta flöde i praktiken är alldeles för stort för 

ledningarna i och med förtätning av staden och önskar därför att utflödet från 

planområde, om möjligt, hålls ner. Flödet vid ett 2-årsregn beräknas utifrån planområdets 

avrinning i dagsläget, innan exploatering. 

För den intilliggande fastigheten ”Timmermannen 16” anges i detaljplanen att dagvatten 

ska fördröjas så att maximalt 20 l/(s, ha) släpps till kommunens ledningar. För jämförelse 

av olika alternativ till dagvattenlösningar kommer även detta värde även används vid 

dimensionering. 

I Svenskt Vattens publikation P110 anges att dimensionerande återkomsttid för VA-

huvudmans ansvar för trycklinje i centrum- och affärsområden uppgår till 30 år och därför 
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används denna återkomsttid vid beräkningar av flödesutjämningsvolym. För 

dimensionering av ledningar inom mindre, urbana områden anses en regnvaraktighet på 

10 minuter vara dimensionerande. 

För dagvattenberäkningar där VA Syd är huvudman används en klimatkompenserande 

faktor på 1,3 för att ta höjd för kommande klimatförändringar. 

5.2 Markanvändning 

I Tabell 5-1 visas markanvändningen för planområdet i nuläget, planerad 

markanvändning efter exploatering utifrån det underlag som presenterats av arkitekt samt 

föreslagen markanvändning för ytterligare reducering av den area som bidrar till 

ytavrinning. För att ta fram ett första så kallat ”worst case scenario” har det antagits att 

alla ytor i marknivå som enligt arkitekts förslag inte utgörs av grönytor, utgörs av asfalt 

eller betong med hög avrinningskoefficient. En del av dessa ytor har sedan enligt förslag 

från Sweco ersatts med bland annat markbetäckning i form av betongplattor eller 

gräsarmering som bidrar till att minska ytavrinning i området. 

Tabell 5-1. Markanvändning inom planområde före och efter exploatering. 

Yta 
φ Area före 

exp. [ha] 

Area efter 

exp. [ha] 

Area enl. 

förslag [ha] 

Tak 0,9 0,53 0,39 0,39 

Gröna tak* 0,4  0,24 0,24 

Asfalt 0,8 0,94 0,45 0,32 

Markbetäckning 

(plattsättning) 
0,68   0,09 

Markbetäckning på 

bjälklag 
0,68  0,12 0,12 

Grönområde 0,1 0,1 0,07 0,06 

Grönområde på 

bjälklag* 
0,4  0,31 0,31 

Gräsarmering 0,4   0,05 

Sammanvägd φ  0,79 0,66 0,61 

Total yta  1,57 1,57 1,57 

Total reducerad yta  1,24 1,03 0,96 

* För gröna tak samt grönytor på bjälklag har värde på avrinningskoefficient antagits ur Tabell 7-1 i kommande 
kapitel.  
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6 Resultat 

Resultaten är framtagna med hjälp av givna förutsättningar från föregående kapitel och 

baserar sig på det underlag som delgivits av arkitekt. 

6.1 Dagvattenflöden 

Beräkning av dimensionerande flöden vid olika återkomsttider presenteras nedan i Tabell 

6-1. Dimensionerande återkomsttid vid fylld ledning, och således dimensionerande flöde 

för ledningar inom planområde, är enligt Svenskt Vattens P110 10 år. 

Flödesutjämningsvolymen ska dimensioneras för ett 30-årsregn medan flödena för ett 

100-årsregn motsvarar de förväntade flöden som uppstår vid skyfall. 

Tabell 6-1. Dimensionerande dagvattenflöden för ett regn med olika återkomsttid. 

Återkomsttid 

[år] 

Flöde [l/s] 

Innan exp. Efter exp. Enl. förslag 

10 366,1 305,2 283,9 

30 526,6 439,0 408,4 

100 785,1 654,5 608,8 

Vid så kallat skyfall, regn med återkomsttid 100 år eller mer, förväntas inte 

dagvattensystemet kunna hantera de stora regnmängder som bildas och för flöden likt 

dessa bör speciella rinnvägar planeras där vattnet kan ta sig fram utan att riskera att 

orsaka skada på byggnader eller översvämningar på olämpliga platser. 

6.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Erforderlig fördröjningsvolym beräknas med hänsyn till regn med den dimensionerande 
återkomsttid som VA-huvudman enligt P110 är ansvarig att hantera, i detta fall 30 år. 
Fördröjningsbehovet har vidare beräknats med avseende på två olika tillåtna utflöden 
från planområde: 

 166 l/s, vilket är det flöde som uppstår vid ett 2-årsregn för befintlig yta och som 
befintligt dagvattensystem enligt VA-huvudman ska kunna hantera. 

 31,4 l/s, vilket är det flöde som tillåts om Stenbocken, liksom sin grannfastighet 
Timmermannen, har ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha). 

 
Erforderlig fördröjningsvolym bestäms som den största möjliga volym som uppstår för 
regn med olika varaktighet. Resultatet presenteras i Tabell 6-2 där det blir tydligt att ett 
mindre tillåtet utflöde från planområde kräver att en betydligt större dagvattenvolym 
måste fördröjas. Det blir också tydligt att en ökad andel genomsläppliga ytor bidrar till en 
mindre erforderlig fördröjningsvolym.  
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Tabell 6-2. Erforderlig fördröjningsvolym i m3 vid regn med återkomsttid 30 år och olika utflöde. 

Varaktighet 

[min] 

Utflöde 166 l/s Utflöde 31,4 l/s 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

5 167,7 131,5 118,9 208,0 171,8 159,2 

10 216,5 164,0 145,6 297,1 244,6 226,2 

15 226,1 163,6 141,9 347,0 284,5 262,7 

20 219,3 149,7 125,4 380,5 310,9 286,6 

25 203,4 128,2 101,9 404,9 329,7 303,4 

30 181,7 101,8 73,9 423,5 343,6 315,7 

35 155,9 72,1 42,8 438,0 354,2 324,9 

40 127,2 39,9 9,4 449,6 362,3 331,8 

45 96,3 5,8 -25,8 459,0 368,5 336,9 

50 63,5 -29,8  466,5 373,2 340,6 

55 29,2   472,5 376,6 343,2 

60 -6,3   477,3 379,1 344,8 

120 
 

  483,3 365,2 324,0 
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7 Systemlösning 

Från föregående kapitel blir det tydligt att behovet av flödesutjämning av dagvatten 

kommer att minska i och med exploatering av planområdet, det kommer dock fortfarande 

att finnas ett behov av att fördröja dagvatten om VA-huvudman ska kunna uppfylla de 

krav som ställs i P110. 

Ur resultatet kan utläsas att erforderlig fördröjningsvolym i hög grad bestäms av tillåtet 

utflöde från planområde. Med högsta tillåtna utflöde, ett flöde motsvarande ett 2-årsregn 

för område innan exploatering, blir erforderlig fördröjningsvolym cirka 146 - 164 m3 

beroende på vilken typ av markbeklädnad som väljs. Om utflöde från planområde 

däremot begränsas till 20 l/(s, ha) så blir erforderlig fördröjningsvolym mer än dubbelt så 

stor och dagvattenhanteringen inom ett redan ganska så komplext område blir därför 

också mer komplex. 

Nedan ges förslag på lämpliga systemlösningar för att minska ytligt dagvattenflöde inom 

planområde samt för att flödesutjämna överskottsvatten. Vidare i kapitel 9 ges mer 

detaljerade förslag på hur dagvatten och skyfall kan hanteras inom planområdet. I kapitel 

0 diskuteras konsekvenserna av val av dimensionerande utflöde från planområde samt 

vilka faktorer som kan spela in i val av systemlösning. 

7.1 Gröna tak 

Gröna tak innebär att takytor täcks av vegetation. Dagvatten som uppkommer här fördröjs 

och magasineras i jorden och växtligheten och avrinningen blir därför mindre. Hur mycket 

vatten som kan magasineras i växtbädden beror bland annat på avrinningshastighet och 

dräneringshastighet samt på djupet på växtbädden. Djupet kan variera med valet av 

växter men också med den tänkta användningen av taket. Gröna tak kan utföras som allt 

från extensiva tak som endast kräver årlig tillsyn, till intensiva tak som är tänkta att vistas 

på och användas för rekreation och som i regel kräver en högre skötselnivå. Anläggandet 

av gröna tak medför en belastning på den underliggande konstruktionen som inte bara 

måste bära upp växtbädden med eventuella rekreationskonstruktioner, utan även det 

vatten som fördröjs och magasineras i växtbädden. Det är viktigt att tätskiktet mellan 

konstruktionen och det gröna taket är garanterat tätt. 

I Tabell 7-1 anges olika värden för avrinningskoefficienten för gröna tak och det är tydligt 

att en djupare växtbädd som genererar större magasineringsvolym också bidrar till att 

avrinningen av dagvatten blir mindre intensiv och att behovet av annan flödesutjämning 

därför minskar. 
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Tabell 7-1. Avrinning från grönt tak vid kraftigt regn (Vinnova 2017). 

Djup (mm) Avrinningskoefficient (φ) 

 15º lutning >15º lutning 

>500 0,1 - 

250-500 0,2 - 

150-250 0,3 - 

100-150 0,4 0,5 

60-100 0,5 0,6 

40-60 0,6 0,7 

20-40 0,7 0,8 

 

7.2 Genomsläppliga beläggningar/permeabla ytor 

Ett enkelt sätt att minska dagvattenflödet är att öka andelen permeabla ytor, alltså ytor 

med högre genomsläpplighet än till exempel asfalt som har dålig genomsläpplighet. 

Sådana ytor kan bland annat utgöras av gågator belagda med gatsten eller plattor där 

fogarna medger att ytan får en större infiltrationsförmåga än en tät yta. Parkeringsplatser 

kan utformas med gräsarmering istället för asfalt vilket ökar infiltrationsförmågan markant 

och dessutom bidrar till en trivsam, grön miljö. Förslagsvis kan samtliga parkeringsplatser 

utomhus inom planområdet utföras med gräsarmering och gågata mellan kvarteren kan 

anläggas med markbetäckning av plattor. 

 

Figur 7-1. Parkeringsplats för bil utförd med gräsarmering som möjliggör för högre infiltration och 
mindre dagvattenavrinning (Benders 2019). 

Figur 7-1 visar förslag på hur en gräsarmerad parkeringsplats kan se ut. Förutom 

fördröjning av dagvattenflöde så bidrar en sådan systemlösning också till rening av 

dagvatten i tre steg: sedimentation, filtrering samt fastläggning. Reningskapaciteten beror 

på materialets förmåga att binda föroreningar samt genomsläpplighetsgraden. 
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7.3 Regnbäddar 

I förslag från arkitekt finns redan regnbäddar och dammar för fördröjning av dagvatten 

utritat. Dessa har markerats med blått i Figur 7-2 nedan. Den totala arealen för de 

blåmarkerade ytorna är ungefär 230 m2. Regnbäddar fördröjer cirka 20 mm regn vilket 

innebär att dagvattenvolymen som kan fördröjas i redan planerade regnbäddar är cirka 

46 m3. Om istället alla grönområden som inte anläggs på bjälklag kan utföras som 

regnbäddar så blir den totala arealen som kan fördröja vatten istället 627 m2, vilket ger en 

fördröjningsvolym på cirka 125 m3 (markerat som orange-skrafferat i Figur 7-2). Om man 

förhåller sig till högsta tillåtna utflöde från planområde så innebär detta alltså att nästan 

all fördröjning kan ske i regnbäddar och att endast en mindre volym måste fördröjas i 

magasin. 

Regnbäddar kan också utföras som upphöjda regnbäddar ovan mark (Figur 7-3). De kan 

då förslagsvis placeras utmed väggarna längs gångstråken och där bidra till att fördröja 

dagvatten från ytor på bjälklag samtidigt som de skapar ekologiskt värde och sköna 

miljöer. Upphöjda regnbäddar kan även placeras på ytor ovan bjälklag men hänsyn 

måste då tas till den extra vikt detta utsätter den underliggande konstruktionen för. 

Rening sker genom att merparten av partikelbundna föroreningar, och även lösta 

föroreningar, fastnar på regnbäddens filtermaterial. Valet av filter- samt växtmaterial 

påverkar reningsgraden och bäddens ytskikt behöver regelbundet bytas för att förhindra 

att bundna föroreningar frigörs när bäddens organiska material bryts ned. 

 

Figur 7-2. Föreslagen placering av regnbäddar efter exploatering. 
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Figur 7-3. Upphöjd regnbädd ovan mark som även kan användas för till exempel plantering eller 

odling (Bara Mineraler 2019). 

7.4 Underjordiskt magasin 

Då utrymme avsevärt begränsar eller helt omöjliggör möjligheten för öppna 

dagvattenlösningar så kan underjordiska magasin vara en lämplig lösning. Dessa kan 

utformas på olika sätt efter olika principer. 

Skelettjord är en bra magasineringslösning som även möjliggör för plantering av bland 

annat träd i stadsmiljö. Skelettjord utgörs av urschaktade utrymmen som fylls med 

makadam där dagvatten kan magasineras i porvolymen och dessutom till viss del renas 

då det filtrerar genom de olika lagerna. Skelettjord där jord vattnas ner i porutrymmet har 

en mindre tillgänglig volym för magasinering av dagvatten medan en luftig skelettjord 

bestående av endast makadam har en högre magasineringsförmåga. Skelettjord med 

nedvattnad jord i porerna bidrar till en större rening av lösta föroreningar i dagvattnet 

medan en luftig skelettjord har sämre reningsförmåga. I det aktuella området, där 

mängden föroreningsalstrande trafik är mycket begränsad men behovet av magasinering 

är stort, rekommenderas av dessa två en luftig skelettjord. För lösningen förutsätts dock 

att vatten kan infiltrera fritt i mark och att inte grundvattennivån är allt för hög. 

Om inte skelettjord är en passande lösning så kan även så kallade dagvattenkassetter 

användas för utjämning av dagvattenflöde. Dessa moduler kan kombineras på höjden, 

längden eller bredden efter önskemål och således anpassas efter aktuellt område och 

aktuella rådande markförhållanden. Dagvattenkassetter samlar upp dagvatten och låter 

det sedan infiltrera till omgivande mark. Täckningsgraden över kassetterna beror på 

vilken typ av mark eller konstruktion som ska anläggas ovanpå. 

Även kassetter påverkas av grundvattennivån och om denna är allt för hög kan inte 

dagvatten infiltrera till mark, snarare så kan det bli så att grundvatten infiltrerar till 

magasin och således tar bort dess funktion som fördröjningsmagasin. Om 

grundvattennivån är hög måste kassetterna tätas för att förhindra infiltration och utflöde 

sker endast till dagvattensystemet. 

Ett tredje alternativ är underjordiska magasin i form av rörmagasin, tunnlar eller kulvertar 

anslutna till dagvattennätet.   
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8 Skyfallsanalys 

En förenklad skyfallsanalys visar var vatten vid extrema regn kommer att bli stående samt 

vilka ungefärliga nivåer det kommer att uppgå till. För analysen görs vissa antaganden: 

- Analysen begränsas till projektområdets gränser, inget vatten kommer in eller tar 

sig ut genom projektområdesgränsen. 

- Inget vatten infiltrerar i mark. Den överskottsvolym av dagvatten som bildas vid ett 

100-årsregn, jämfört med den volym som magasin rymmer, utgör 

översvämningsvolymen som hamnar ovan mark. 

- Uppskattad översvämningssituation uppstår då ledningssystem och 

flödesutjämningsmagasin är fulla. 

- Analysen baseras på befintliga höjdförhållanden. 

8.1 Skyfallskartering och vattennivåer 

Skyfallskartering görs för de två olika situationerna med olika värden på utflöde från 

planområde. Respektive översvämningsvolym samt nivå återges i Tabell 8-1. 

Tabell 8-1. Beräknad volym och nivå av dagvatten vid skyfall inom planområde. 

Utflöde 166 l/s 31,4 l/s  

Översvämningsvolym 156 269 [m3] 

Nivå +61,62 +61,73 [m] 

 

I Figur 8-1 visas var översvämning sker för de olika fallen att fördröjningsmagasin 

dimensioneras för ett utflöde på 166 respektive 34,1 l/s, baserat på befintliga höjder inom 

planområdet. 

 

Figur 8-1. Översvämningskartering för olika tillåtna utflöden från planområde. 
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8.2 Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar 

En korrekt höjdsättning av planområdet är en förutsättning för att minimera risken för att 

skador på bebyggelse ska uppstå vid händelse av kraftiga regn, speciellt i det aktuella 

fallet där underjordiska garage planeras och man måste förhindra att dagvatten tar sig 

ner i garagen. Det blir tydligt i Figur 8-1 att det är den nordöstra hörnan av planområdet 

som är det mest utsatta området och höjdsättning här bör därför beakta den vattennivå 

som anges i föregående avsnitt. 

Med en planerad höjdsättning kan det säkerställas att vattnet inom området kan ställa sig 

på platser där det orsakar minst skada vid extrema nederbördshändelser och placeringen 

av byggnaderna måste tillåta att vattnet kan ta sig bort från området utan att instängda 

områden skapas. Skapas instängda områden kan, vid kraftiga regn, djupa 

översvämningar skapas. Vid skyfall ska vattnet från planområdet kunna ledas på gator 

och grönstråk och kunna styras så att hus nedströms planområdet inte skadas. Inom 

planområdet behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid extremregn leds bort 

från byggnaderna. För att inte vatten ska skada byggnaderna rekommenderas att dessa 

anläggas minst 0,3 meter högre än angränsande gata, alternativt 0,1 m över den högsta 

vattennivå som beräknas uppnås vid skyfall. 

Då dagvattensystemen och även det kommunala dagvattennätet är fulla, och med de 

rådande höjdförhållandena på omgivande vägar, föreslås att höjdsättning görs så att de 

sekundära avrinningsvägarna följer pilar enligt Figur 8-2 nedan. 

 

 

Figur 8-2. Förslag på sekundära rinnvägar vid skyfall. 
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Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas enligt Figur 8-3. Detta motsvarar en 

utkastare på cirka 20 centimeter samtidigt som marken närmast fasad hårdgörs i syfte att 

undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 

2 procent de första tre metrarna från utkastaren och därefter cirka 1–3 procent för att inte 

riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden. Höjdsättning av marken kring infarterna till 

parkeringsgaragen måste säkerställas så att vattnen vid kraftiga regn inte kan rinna in. 

 

 
Figur 8-3. Principiell höjdsättning enligt Alm och Pirard (2014). 
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9 Hantering och fördröjning av dagvatten och skyfall 

Efter samråd med kommun och VA-huvudman har det beslutats att det inom planområdet 

ska fördröjas en dagvattenvolym om 200 m3 men att också skyfall måste kunna fördröjas. 

I och med exploatering av området och bortbyggnad av befintlig lågpunkt i det nordöstra 

hörnet så måste det säkerställas att den skyfallsvolym som idag ansamlas inom området 

(cirka 175 m3) även efter exploatering ska kunna fördröjas inom området. Detta för att 

inte områden nedströms planområdet ska påverkas negativt av ökade flöden och volymer 

till följd av exploateringen. 

Sammanfattningsvis har exploatören beslutat om två alternativ för dagvattenhantering 

samt för vilka ytor som ska utgöra ytor där skyfallshantering kan ske. Ytorna framgår av 

Figur 9-1. En närmare redogörelse för de olika alternativen samt hur vattnet bör hanteras 

ges nedan. 

 
Figur 9-1. Ytbehov för dagvatten- och skyfallshantering (Martin Martinsson Architecture 2021-04-
19). Ljusblå ytor utgör ytbehov vid dagvattenmagasinering i kassetter medan gul linje visar var 

dagvatten kan magasineras i rörmagasin. Lila ytor utgör ytor avsedda för skyfallshantering. 
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9.1 Dagvatten 

Som nämnt tidigare i kapitel 7.3 så finns redan enligt förslag från arkitekt en yta om cirka 

230 m2 utritad för mindre dammar och/eller regnbäddar. Den volym som kan fördröjas här 

uppgår till cirka 46 m3. Om den totala dagvattenvolymen på 200 m3 ska kunna fördröjas i 

regnbäddar innebär det att ytbehovet istället uppgår till ungefär 1 000 m2. En mer 

yteffektiv fördröjning skulle då vara att istället magasinera dagvatten under marken, 

exempelvis i rörmagasin eller i dagvattenkassetter. Bland annat dagvattenkassetter finns 

av typer som är fullt körbara och kan därför placeras både under parkeringsplatser och 

under vägar. 

Gåfartsgatan mellan det västra och det östra kvarteret är cirka 100 meter lång och upptar 

en yta på ungefär 690 m2. Genom anläggning av ett rörmagasin med diameter 1,6 meter 

längs med sträckan skulle 200 m3 dagvatten kunna fördröjas i ett sådant magasin. Om 

istället dagvattenkassetter väljs, exempelvis med en bygghöjd på 0,5 meter, så skulle det 

räcka med en yta om cirka 450 m2 för att fördröja erforderlig volym, eller hälften av ytan 

om modulerna istället kan ha en bygghöjd på 1 meter. Modulerna kan byggas ihop så att 

de till exempel kan utgöra ett enhetligt magasin under gatan, alternativt placeras under 

parkeringsplatserna och utgöra flera mindre magasin. 

För en effektiv och kompakt fördröjning inom planområdet rekommenderas i första hand 

rörmagasin längs med gåfartsgatan och i andra hand dagvattenkassetter. Om det 

underjordiska magasinet utformas för att kunna hantera den totala erforderliga 

dagvattenvolymen försvinner behovet av övriga fördröjningsåtgärder ovan mark och de 

dammar/regnbäddar som ändå byggs kan istället främst bidra med rening av dagvatten 

och som en extra säkerhet mot översvämning. 

Vilket alternativ som är mest lämpligt för dagvattenhanteringen (rörmagasin eller 

kassetter) bör kontrolleras mot bland annat framtida markhöjder samt mot 

grundvattennivåerna för att se vilket som är lämpligast. 

9.2 Skyfall 

Beträffande skyfall så uppstår översvämningar i lågpunkter då det befintliga 

dagvattennätet går fullt och då ledningskapaciteten inte är tillräcklig, därför måste 

skyfallsvolymen om 175 m3 kunna fördröjas inom planområdet ovan mark på ett sådant 

sätt att det inte orsakar skada på eller olägenheter för konstruktioner och människor. 

Eftersom den befintliga lågpunkten där skyfallsvatten i dagsläget ansamlas kommer att 

byggas bort i och med exploateringen så innebär detta att andra ytor måste kunna 

utnyttjas för samma ändamål. Dessa ytor måste dessutom vara placerade på ett sådant 

sätt att vattnet faktiskt rinner hit då de annars inte skulle uppfylla sitt syfte. 

Som framgår av Figur 4-2 i avsnitt 4.1 så påverkas planområdet av ett mycket större 

avrinningsområde uppströms, cirka 6 hektar stort. Dagvatten som flödar ovan mark 

härifrån ansamlas idag delvis i den befintliga lågpunkt som finns i planområdets nordöstra 

hörn och för att påverkan nedströms inte ska förvärras behöver därför en del av 

översvämningsytan placeras så att den kan ta emot vatten här ifrån. Av kapitel 8.1 

framgår att skyfallsvolymen som bildas inom planområdet (och som därför också kan 
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hanteras inom planområdet oberoende av flöden från uppströms avrinningsområde) 

uppgår till cirka 156 m3. Resterande volym av de 175 m3 som erfordras fördröjas, alltså 

19 m3, kan därför anses komma från uppströms avrinningsområde och yta för fördröjning 

av dessa 19 m3 måste därför placeras så att detta vatten kan rinna hit, lämpligen i 

planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. 

I planområdets östra del, utmed Västerlånggatan, finns en utritad trädrad samt två 

grönområden med utritade dagvattendammar. Om trädraden och de två grönområdena 

kan utföras som nedsänkningar i förhållande till omgivande mark, avskild exempelvis med 

kantsten med öppningar för vatten att rinna genom, så kan dessa ytor nyttjas för 

skyfallshantering. Om nivåskillnaden är 0,2 meter kan en skyfallsvolym på cirka 50 m3 

fördröjas här, vilket är mer än de 19 som erfordras i detta läge. 

Resterande 125 m3 kan förslagsvis fördröjas i gränderna som passerar horisontellt 

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed gångfartsgatan. Den 

totala ytan som utgörs av parkeringar uppgår till cirka 460 m2 och den totala ytan av 

grönområden som finns planerade i gränderna uppgår till cirka 380 m2. Tillsammans kan 

dessa ytor, om de sänks med cirka 0,2 meter i förhållande till omgivande mark, fördröja 

nästan 170 m3 vatten. 

Totalt finns alltså möjlighet att hantera en skyfallsvolym om cirka 220 m3 vatten inom 

planområdet varav minst 20 m3 bör utgöras av del av det vatten som alstras inom 

uppströms avrinningsområde och som rinner till planområdet. Av övriga föreslagna ytor 

för skyfallshantering kan antingen delar av dem anpassas så att endast erforderlig volym 

fördröjs eller så att maximal volym fördröjs. 
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10 Slutsats 

Maximalt tillåtet utflöde från planområde motsvaras av ett 2-årsregn för befintlig mark, 

alltså ett flöde på cirka 166 l/s. Detta tillåtna utflöde medför att endast cirka 150 m3 

dagvatten behöver fördröjas inom planområdet och att resten i teorin kan släppas till 

befintligt dagvattensystem. VA Syd som är VA-huvudman har dock påpekat att detta flöde 

i verkligheten är allt för stort för att befintligt system ska kunna hantera allt vatten och de 

har uttryckt en önskan om att utflöde från planområde därför i största möjliga mån ska 

hållas ned och fördröjas, vilket också ligger i fas med kommunens översiktsplan och de 

dagvattenpolicys som gäller i andra kommuner där VA Syd är VA-huvudman. 

För det aktuella planområdet är brist på utrymme en av de främsta faktorerna som 

påverkar utformningen och valet av systemlösning. Denna utredning har visat att med 

största tillåtna utflöde från område så kan större delen av dagvattenvolymen hanteras i 

regnbäddar om så önskas, dock måste även skyfallsvolymen på 175 m3 kunna tas om 

hand och detta måste ske ovan mark. Det rekommenderas att erforderlig dagvattenvolym 

om 200 m3 i största möjliga mån magasineras under mark, exempelvis i rörmagasin, så 

att så mycket plats som möjligt ovan mark frigörs för att kunna hantera och fördröja 

ytterligare volymer vid skyfall. En relativt stor yta finns tillgänglig för anläggning av 

underjordiskt magasin och det rekommenderas därför att detta utrymme i största möjliga 

mån utnyttjas för just flödesutjämning och på så vis bidrar till att minska belastningen på 

dagvattennätet. 

Utredningen har visat att för ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha) 

(motsvarande 34,1 l/s) vilket endast är cirka en femtedel av tillåtet maxflöde, så ökar 

erforderlig fördröjningsvolym med en faktor 2,3. Med det utrymme som finns tillgängligt 

för underjordisk magasinering kan denna volym fortfarande troligen fördröjas inom 

planområdet men belastningen på befintligt dagvattennät blir endast en femtedel av den 

belastning det orsakar att släppa största tillåtna flöde. 

11 Förslag till etapputbyggnad 

Då ombyggnation ska ske i två etapper bör det säkerställas att dagvattensystemet för 

etapp 1, den västra delen av planområdet, kan fungera självständigt utan att dagvatten 

orsakar skada på den östra delen av planområdet innan ombyggnation här är färdigställd. 

Om fördröjning av dagvatten väljs att göras med rörmagasin/kassetter under 

gångfartsvägen kan dessa läggas på plats redan när vägen byggs i etapp 1. Magasinet 

kommer under en period att vara överdimensionerat under tiden som endast det västra 

kvarteret avrinner hit men det utgör inte något problem utan är ger istället en extra 

säkerhet. Under tiden som etapp 1 pågår kommer det östra kvarteret att stå kvar som det 

gör idag och utnyttja det befintliga dagvattensystemet på samma sätt som det gör idag. 

Det förväntas alltså ingen försämring av läget under tiden på byggnation pågår. 

Eftersom det östra kvarteret byggs om sist innebär detta att befintlig lågpunkt för 

skyfallshantering kommer att finnas kvar under hela etapp 1 och därmed inte behöva 

kompenseras.  
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12 Globala hållbarhetsmål 

Sweco strävar efter att hjälpa våra kunder att efterleva FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.  

I detta uppdrag ser vi att projektet har beaktat följande mål: 

 

 
 6.3 Till 2030 förbättra 

vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera 

andelen obehandlat avloppsvatten 

och väsentligt öka återvinningen 

och en säker återanvändning 

globalt. 

Genom att rena dagvatten 

förhindrar vi att föroreningar når 

till våra sjöar, vattendrag och 

grundvatten. Både för att 

förhindra att förorena våra 

nuvarande och framtida 

dricksvattentäkter, men även för 

att skydda vattenlevande djur 

och växter. 

 13.1 Stärka motståndskraften mot 

och förmågan till anpassning till 

klimatrelaterade faror och 

naturkatastrofer i alla länder. 

Dagvattenhanteringen bidrar till 

att öka samhällets motstånds-

kraft vid häftiga skyfall och 

anpassning till ett förändrat 

klimat. Detta genom att redovisa 

lösningar på hur dagvattnet kan 

hanteras på ett tryggt och säkert 

sätt. 

 15.9 Senast 2020 integrera 

ekosystemens och den biologiska 

mångfaldens värden i nationella 

och lokala planerings- och 

utvecklingsprocesser, strategier 

för fattigdomsminskning samt 

räkenskaper. 

Vi har i projektet undersökt 

möjligheten att använda 

ekosystemtjänster vid 

projektering av dagvattenrening 

då detta skulle främja både oss 

människor och andra 

organismer. 
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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

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

Torg

TORG

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Minst 10 % av BTA inom användningsområdet ska vara bostäder

B

1

CentrumC

Centrum. Minst 50% av bottenvånings fasadlängd mot allmän plats

ska innehålla centrumverksamhet

C

1

Torg

C

2

NätstationE

1

Teknisk anläggning för dagvatten

E

2

Parkering helt eller delvis under mark(P)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

fördröjning

1

Skyfallsmagasin och teknisk lösning för fördröjning av skyfall ska

uppföras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Takvinkeln på byggnader får vara mellan 0 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad undantaget balkonger och

burspråk,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

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

Utformning

f

1

Gemensam gård ska anordnas inom hela egenskapsområdet,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

f

2

Gemensam takterrass för boende ska uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Tak ska utformas med minst 25 % planterad yta,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4
Bostadsentréer ska orienteras mot GATA, GÅNG, TORG eller C

2

,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Bostadsentréer ska vara genomgående så att trapphus kan nås från GATA, GÅNG, TORG, C

2

och från gård. Vid exempelvis loftgångslösningar, med få trapphus, ska minst en

genomgående entré eller port finnas per 20-30 meter

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad ska utformas i huvudsak i tegel mot GATA, GÅNG, TORG eller C

2

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utöver angiven byggnadshöjd får ytterligare en våning, med en maximal nockhöjd om 3,5

meter, uppföras för komplementfunktioner, som exempelvis växthus och teknikutrymmen.

Våningen ska vara inskjuten från fasadliv mot gata och gård. Den inskjutna våningen får

uppföras till en bruttoarea som max utgör 25% av byggnadsarean. Den tillkommande

bebyggelsen ska utformas så att den smälter in i taklandskapet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Loftgång får inte uppföras mot GATA, GÅNG, TORG eller C

2

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkonger och burspråk mot GATA, GÅNG, TORG och C

2

 får placeras lägst 3,5 meter över

marknivå och skjuta ut högst 1,2 meter från fasadliv och får tillsammans finnas längs med

högst 1/3 av fasaden

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, GÅNG, TORG och C

2

 utan

egen entré ska per trapphusenhet utföras i genomsnitt minst 0,4 meter över angränsande

marknivå. Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, GÅNG, TORG

och C

2

 får utföras högst 1,2 meter i genomsnitt över angränsande marknivå

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mot omgivande GATA, GÅNG, TORG, och C

2

 ska särskild vikt läggas vid utformning av

bottenvåning och takfot

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Dagvattenanläggning som rymmer minst 200 kubikmeter ska

uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Hiss ska uppföras till takterrass,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Marken får inte underbyggas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnader ska utföras med radonskyddad grundläggning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Minst 8 träd ska planteras,  4 kap. 10 §

n

2

Minst 4 träd ska planteras,  4 kap. 10 §

n

3

Minst 2 träd ska planteras,  4 kap. 10 §

n

4

Trädrad ska finnas mot gata,  4 kap. 10 §

n

5

Gård ska utformas med minst 50% planterad yta,  4 kap. 10 §

n

6

Minst 30% av gårdsytan ska utformas så att planteringsdjupet blir

minst 80 cm,  4 kap. 10 §

n

7

Lekplats ska anordnas på gård,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

Marken som ansluter till allmän plats ska anpassas till den allmänna platsmarkens höjd och

utformas i samråd med kommunen,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Skyfallsmagasin och teknisk lösning för fördröjning av skyfall ska

uppföras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är högre än 60 dBA ska minst hälften av

bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 m2

gäller i stället krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida

om ekvivalent ljudnivån vid bostadens fasad är högre än 65 dBA. Fasad mot ljuddämpad sida

ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. Om

bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked för byggnad får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet för

bebyggande har säkerställts genom sanering av förorenad mark,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Gemensamhetsanläggning

g

1

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

Upplysningar

Träd ska placeras utan konflikt till befintliga eller kommande ledningar i gaturummet i samråd

med ledningsägare.

Inom planområdet ska minst 175 kubikmeter skyfall fördröjas inom område med bestämmelse

fördröjning

1

 och m

1

Skärmtak eller carport

Garage eller uthus, fasad respektive takfot

Bostad, fasad respektive takfot

Transformatorbyggnad

Offentlig byggnad, indistri, verksamhet eller ekonomibyggnad, fasad respektive takfot

Slänt

Teckenförklaring

Gränspunkt

Användnings- eller kvartersgräns

Föreslagen fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Kommungräns

Egenskapsgräns

Hänvisningslinje

Sammanfallande användnings- och traktgräns

Traktgräns

Höjdkurva 1 m

Ledningsstolpe

Belysningsstolpe

Belysningspunkt

Elledning, Skåp

Elledning, Högspänning

Barr- och blandskog

Begravningsplats

Källa

Kärr

Lövskog

Strömpil, stor

Vattenyta

Äng

Åker

Barrträd

Buske, Barr

Buske, Löv

Lövträd

Alléträd

Strandlinje

Ägoslagsgräns

Bassäng

Dikeskant

Dikesmitt

Gång- och cykelbana

Körbana

Kantsten

Stig

Sämre bilväg

Beläggning

Övrigt

Räl

Servitutsgräns

Ledningsrättsgräns

Gemensamhetsanläggning

Rättighetsgräns

Fiskegräns

Grundkartan är upprättad i april 2021 på grundval av Eslövs kommun

primärkarta. Fastighetsredovisningen avser förhållandena i april 2021.

Referenssystem SWEREF 99 13 30. Höjdsystem RH2000.

Johan Järnström, mätningsingenjör

Miljö och samhällsbyggnad

Planhandlingar upprättade av Radar arkitektur & planering AB

Skala: 1:500 i A1, Skala 1:1000 i A3
Plankarta

Detaljplan för

Eslövs kommun Skåne län

Till planen hör:

Grundkarta (Upprättad april 2021)

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning

Upprättad

Laga kraft

Plan nr

Avdelningschef

Antagen av

Kommunledningskontoret

PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande

Utökat förfarande

Enkelt förfarande

2021-06-08 KS.2017.0411

Stenbocken 14 & 15

Åsa Simonsson

Beslutande instans

Antagandedatum

Samrådshandling

Granskningshandling

Antagandehandling

50 m4540353020 25151050

Planchef

Tillväxtavdelningen

Mikael Vallberg

Illustrationsplan

487 ( 599 )

AutoCAD SHX Text
u



Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Västergatan

Vä
st

er
lå

ng
ga

ta
n

Repslagaregatan

63.8

62.7

62.8

60.2
63.0

63.4

62.8

62.1

61.6

62.0 61.3

61.6

62.2

62.7

62.7

61.1

60.8

61.2

63.4

63.7

(7)

14
1

11

12

DRUVAN

13

7
9

28

15

STENBOCKEN

33

41

34

VALPEN

73

35

38

(33)

TIMMERMANNEN

16

KRON-
HJORTEN

3

15

1

53:4

ESLÖV
53:4

Skärmtak eller carport
Garage eller uthus, fasad respektive takfot
Bostad, fasad respektive takfot

Transformatorbyggnad

Offentlig byggnad, indistri, verksamhet eller ekonomibyggnad, fasad respektive takfot

Slänt

Teckenförklaring

Gränspunkt

Användnings- eller kvartersgräns

Föreslagen fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Kommungräns

Egenskapsgräns

Hänvisningslinje

Sammanfallande användnings- och traktgräns

Traktgräns

Höjdkurva 1 m

Ledningsstolpe

Belysningsstolpe

Belysningspunkt

Elledning, Skåp

Elledning, Högspänning

Barr- och blandskog

Begravningsplats

Källa

Kärr

Lövskog

Strömpil, stor

Vattenyta

Äng

Åker

Barrträd

Buske, Barr

Buske, Löv

Lövträd

Alléträd

Strandlinje

Ägoslagsgräns

Bassäng

Dikeskant

Dikesmitt

Gång- och cykelbana

Körbana

Kantsten

Stig

Sämre bilväg

Beläggning

Övrigt

Räl

Servitutsgräns

Ledningsrättsgräns

Gemensamhetsanläggning

Rättighetsgräns

Fiskegräns

Grundkartan är upprättad i april 2021 på grundval av Eslövs kommun
primärkarta. Fastighetsredovisningen avser förhållandena i april 2021.

Referenssystem SWEREF 99 13 30. Höjdsystem RH2000.

Johan Järnström, mätningsingenjör
Miljö och samhällsbyggnad

Planhandlingar upprättade av Radar arkitektur & planering AB

Skala: 1:500 i A1, Skala 1:1000 i A3Illustrationsplan

Illustrationsplan för

Eslövs kommun Skåne län

Till planen hör:
Grundkarta (Upprättad april 2021)
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Upprättad

Laga kraft

Plan nr

Avdelningschef

Antagen av

Kommunledningskontoret

PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande

Utökat förfarande

Enkelt förfarande

2021-06-08 KS.2017.0411

Stenbocken 14 & 15

Åsa Simonsson

Beslutande instans
Antagandedatum

Samrådshandling

Granskningshandling

Antagandehandling

50 m4540353020 25151050

Planchef
Tillväxtavdelningen

Mikael Vallberg

Illustrationsplan

BUSSHÅLLS-
PLATS

BUSSHÅLLS-
PLATS

LEKPLATS

LEKPLATS

LEKPLATS

N
Y 

G
Å

N
G

VÄ
G

LEKPLATS

LEKPLATS

GRILLPLATS

ÖPPEN YTA

GRILLPLATS

ÖPPEN YTA

GRILLPLATS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRÖN 
TAKTERRASS

GRILLPLATS

INFART
GARAGE

TAK
INFART

INFART
GARAGE

INFART
GARAGE

INFART
GARAGE

EL

UTFART

UTFART

FÖRGÅRD

FÖRGÅRD

FÖRGÅRD

FÖRGÅRD

FÖRGÅRD

FÖRGÅRDSMARKNY GÅNGVÄG

FÖRGÅRDSMARKNY GÅNGVÄG

U
TE

PL
AT

S

U
TE

SE
RV

ER
IN

G

PA
RK

ER
IN

G

PA
RK

ER
IN

G

PA
RK

ER
IN

G

PA
RK

ER
IN

G

PA
RK

ER
IN

G

PA
RK

ER
IN

G

U
TE

PL
AT

S

RA
D

H
U

S/
 E

V.
 L

O
FT

G
ÅN

G
SH

U
S

FÖ
RG

ÅR
D

FÖ
RG

ÅR
D

M
AR

K

FÖ
RG

ÅR
D

M
AR

K

FÖ
RG

ÅR
D

FÖRGÅRD

CYKEL P

CYKEL P

CYKEL P

CYKEL P

CY
KE

L 
P

CYKEL P

CY
KE

L 
P

CY
KE

L 
P

CY
KE

L 
P

CYKEL P

CYKEL P

CYKEL P

CYKEL P

CY
KE

L 
P

CY
KE

L 
P

CY
KE

L 
P

CY
KE

LR
AM

P

CY
KE

LR
AM

P

CYKEL P

CYKEL P

CYKEL P
PRIVATA UTEPLATSER

PR
IV

AT
A 

U
TE

PL
AT

SE
R

PRIVATA
 U

TEPLATSER

PRIVATA UTEPLATSER

PRIVATA UTEPLATSER
DAMM

DAMM

DAMM

DAMM

DAMM

STENBOCKEN 14
ETAPP 2.1

STENBOCKEN 14
ETAPP 2.2

STENBOCKEN 15
ETAPP 1.1

N

STENBOCKEN 15
ETAPP 1.2

GRÖNING

GRÖNING

VÄ
ST

ER
LÅ

N
G

G
AT

AN

VÄ
ST

ER
LÅ

N
G

G
AT

AN

VÄSTERGATAN

GRÄND

GRÄND

LOKALER I BOTTENVÅNING

LOKAL I BOTTENVÅNING

LOKALER I BOTTENVÅNING

LO
KA

LE
R 

I B
O

TT
EN

VÅ
N

IN
G

REPSLAGAREGATAN

N
Y 

PA
RK

ER
IN

G
SG

AT
A

/ G
ÅF

AR
TS

G
AT

A

CY
KE

LV
ÄG

BEFINTLIG CYKELVÄG

BEFINTLIG CYKELVÄG

N
Y 

PA
RK

ER
IN

G
SG

AT
A

/ G
ÅF

AR
TS

G
AT

A

GRÖNING

GRÖNING

ENTRÉPLATS
STORHANDEL

GEMENSAM
INNERGÅRD

GEMENSAM
INNERGÅRD

GEMENSAM
INNERGÅRD

GEMENSAM
INNERGÅRD

BOSTÄDER PÅ STORHANDELSLOKAL

BOSTÄDER/
KONTOR/

VÅRD

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER/
KONTOR/

VÅRD

GRÖNINGGRÖNING

GRÖNING GRÖNING

U
TE

PL
AT

S
U

TE
PL

AT
S

UTEPLATS

UTEPLATS
UTEPLATS

U
TE

PL
AT

S
U

TE
PL

AT
S

PRIVATA UTEPLATSER

PRIVATA UTEPLATSER

SITTPLATSER TRAPPA/SCEN

TR
AP

PA

SITTPLATSERDAGVATTENKANAL

DAGVATTENKANAL

SITTPLATSER

TRAPPA

UTEPLATS

LEKPLATS

BOSTÄDER
GÅRDSHUS

BOSTÄDER
RADHUS

BOSTÄDER
GÅRDSHUS

III

III

III

V

VII

I+T

I+T
I+T

I+T

V

IX

II

III+T

II+T

V

V

IV

V
VI

V

VI

III

6,5m+II

II+T

6,5m+III 6,5m+III

6,5m+IV

6,5m+IV

+6,5m

VI

V

IV

VIII

488 ( 599 )



 
 

 

 

   

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

   

BULLERUTREDNING KV. STENBOCKEN  

SCANBYGG I YSTAD AKTIEBOLAG 

 

Eslöv KV. Stenbocken 
UPPDRAGSNUMMER 30024538 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

  

  

2021-04-12  

  

 Sweco Environment AB 

MALMÖ AKUSTIK  

HANDLÄGGARE Christian Höglund 

GRANSKARE Eva Mörnhed 

489 ( 599 )



  

 
 
 

 

 

Sweco 

Drottningtorget 14 

Box 286 

SE 201 22 Malmö, Sverige 

Telefon +46 (0)4 016 70 00 

Fax  

www.sweco.se 

 

Sweco Environment AB 

RegNo: 556346-0327 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

 

 

 

Christian Höglund 

 

 

  

Mobil +46 (0)708 16 28 33 

christian.hoglund@sweco.se 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Sammanfattning 

Sweco har av fått uppdraget att inför detaljplaneläggning av Kv. Stenbocken i Eslöv 

utreda trafikbuller på det tilltänkta området. Bebyggelsen är tänkt att byggas i två kvarter 

som båda är indelade i två olika etapper. Syftet med utredningen är att kartlägga 

bullersituationen för år 2040 i full utbyggnad, med både fas 1 och 2 genomförda. 

Utredningen tar hänsyn till buller från väg och närliggande järnvägsspår.  

Beräkningsresultaten visar att vid kvarter 1 och 2 innehålls riktvärdet 60 dB för ekvivalent 

ljudnivå vid bostadsfasad.  

Vid kvarter 3 och 4 överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå för vissa fasader. 
Detta innebär att principen om dämpad sida måste tillämpas för bostäder som har över 
60 dBA vid fasad, vilket innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild 
lägenhet skall vara vänd mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida innehålls på fasad 
som vetter mot innergård. Observera att det kan bli svårt att skapa hörnlägenheter där 
minst hälften av bostadsrummen är vända mot dämpad sida. Detta måste hanteras 
genom anpassad planlösning för de bullerutsatta lägenheterna. 

Vid alla kvarter överskrids riktvärdet för uteplats på fasadsidor som vetter mot en väg. 
Uteplatser kan anläggas på fasader som vetter mot innergård och gemensamma 
uteplatser kan anläggas på markplan på alla innergårdar.  

490 ( 599 )



  

  

 
 
 

 

BULLERUTREDNING KV. STENBOCKEN 

2021-04-12 

 

ESLÖV KV. STENBOCKEN 

 

 

HC p:\21229\30024538_komplettering_kv._stenbocken\000\19 original\kv. stenbocken eslöv 1,3 revidering 1.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning och bakgrund 1 

2 Versionsändringar 2 

3 Underlag och förutsättningar 3 

3.1 Utbyggnadsalternativ 3 

3.2 Trafikuppgifter 3 

4 Järnvägstrafik 5 

4.1 Kartunderlag 5 

5 Riktvärden 6 

5.1 Bedömningsgrunder: Förordningen om trafikbuller vid bostäder: SFS 2015:216 6 

5.2 Uttrycksförklaring 6 

5.3 Riktvärden för lokaler som inte ämnas som bostad 7 

6 Beräkningsmetod 7 

7 Resultat 8 

7.1 Bilagor 8 

8 Analys 9 

8.1 Kvarter 1 10 

8.2 Kvarter 2 11 

8.3 Kvarter 3 12 

8.4 Kvarter 4 14 

9 Slutsats 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491 ( 599 )



   

 
 
 

 

 

BULLERUTREDNING KV. STENBOCKEN 

2021-04-12 

 

ESLÖV KV. STENBOCKEN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

HC p:\21229\30024538_komplettering_kv._stenbocken\000\19 original\kv. stenbocken eslöv 1,3 revidering 1.docx 
 

 

Bilagor 

Namn Ekvivalent/maximal ljudnivå Väg/järnväg År 

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå Väg 2040 
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Bilaga 3 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 Väg  2040 

Bilaga 4 Ekvivalent ljudnivå  väg och järnväg 2040 

Bilaga 5 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 järnväg 2040 

Bilaga 6 3D-vy Ekvivalent ljudnivå - 2040 
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1 Inledning och bakgrund 

Sweco har av fått uppdraget att inför detaljplaneläggning av Kv. Stenbocken i Eslöv 

utreda trafikbuller på det tilltänkta området, Figur 1. Bebyggesen är tänkt att byggas i två 

kvarter som båda är indelade i två olika etapper. I fas 1 bebyggs den västra delen med 

två bostadskvarter. I fas 2 rivs den befintliga butikslokalen (Coop Extra) och ersätts med 

ytterligare två bostadskvarter. Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen för 

år 2040 i full utbyggnad, med både fas 1 och 2 genomförda. Utredningen tar hänsyn till 

buller från väg och närliggande järnvägsspår.  

 

Figur 1. Översikt över kvarter Stenbocken. Källa: Kv. Stenbocken Eslöv, utredning av 
förutsättningar, arbetsdokument. 
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2 Versionsändringar 

Utredningen kompletteras på grund av granskningskommentarer som uppkommit på 

samråd. I denna version har rapporten kompletterats med följande: 

- Scenario för järnvägsbuller har lagts till. Bullerberäkningar utförs för Stambanan 

och Marieholmsbanan 

- Trafikdata för närliggande vägar har reviderats med nya data 

- Utformningen för den nya bebyggelsen har förändrats med b.la. nya höjder för 

byggnaderna i kvarteret.  
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3 Underlag och förutsättningar 

3.1 Utbyggnadsalternativ 

Kv. Stenbocken kommer att uppföras i två faser, där den västra delen av kvarteret 

bebyggs först och därefter den östra delen. Anledningen till att denna bullerutredning 

utförs med båda faserna genomförda är för att bullersituationen bedöms som likvärdig 

oavsett vilken del av kvarteret som är bebyggt. 

 

3.2 Trafikuppgifter 

Trafikdata för vägar i har tagits fram av Sweco Society. Vägbredd har tillhandahållits i 

DWG- format av beställare 2020-03-19. Hastighet för väg 1-2 och 4-5 är hämtad från 

NVDB1. Hastighet för väg 3 har tagits fram i samråd med beställare 2020-03-27. 

Trafikdata som använts i beräkningsmodellen redovisas i Tabell 1 med indexering i Fel! 

Hittar inte referenskälla.. 

Tabell 1 

Index Vägsträcka 2040 ÅDT  2040 tung 

trafik % 

Hastighet 

1 Repslagargatan 1050 5% 30 

2 Västerlånggatan 8500 4% 40 

3 Ny kvartersgata 1250 5% 30 

4 Västergatan 9700 6% 40 

5 Västergatan 9900 6% 40 

 

 
1 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, hämtad 2020-03-30 
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Figur 2. Kv. Stenbocken. Indexering av vägar som använts i beräkningsmodellen 
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4 Järnvägstrafik 

Trafikverkets Bullerprognos t20 för prognosår 20402 har använts för trafikdata på 

järnvägen och korsrefererats mot Nationell järnvägsdatabas, NJDB34, för hastigheter. 

Använd data i beräkningsmodellen syns i Tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av tågdata som använts i beräkningsmodellen 

STRÄCKA TÅGTYP 2040 HASTIGHET 
  ÅDT MEDELLÄNGD MAXLÄNGD  

Teckomatorp
-Eslöv 

Godståg 1 572 630 
60-160 

Teckomatorp
-Eslöv 

X60 33 - - 
60-160 

Lund-
Hässleholm 
KP 

X60 105 143 340 
100 

 

4.1 Kartunderlag 

Kartunderlag i form av fastighetskarta, vägar och tillhandahållits av kund i DWG-format 

2020-03-19. Ingen markmodell har använts då området förutsätts vara platt. Underlag för 

ny bebyggelse har tillhandahållits av kund i DWG-format 2021-03-03. 

Närliggande byggnader som är relevanta för ljudspridningen har höjdsatts med hjälp av 
Google Earths 3D-vy. Övriga byggnader i området har schablonmässigt satts till 6 m. Ett 
våningsplan har schablonmässigt satts till tre meter.  

 

 

Figur 3. Överblick över bebyggelse och höjdsättning av byggnader 

 
2 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 
 
4 https://njdbwebb.trafikverket.se/SeTransportnatverket, hämtat mars 2021 
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5 Riktvärden 

5.1 Bedömningsgrunder: Förordningen om trafikbuller vid bostäder: SFS 

2015:216  

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse  
före-/efter den 1 juli 2017, gäller följande riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt 
både plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och innehåller 
därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då inomhusmiljön regleras av 
Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden som ska gälla vid detaljplanering.  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)  

 45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR) 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids bör:  

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ej överskrids vid fasad, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.  

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal ljudnivå 70 dBA 
ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10 dB fem gånger per 
timme mellan 06.00 och 22.00  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

5.2 Uttrycksförklaring 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.  

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik. 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer från den egna fasaden.  

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 
fordonstypen med tidsvägning F.  

Reflexbidrag: Inkludering av definierat antal ljudreflexer i beräkningar.  

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 

Dämpad sida: där dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad inte överstiger 55 dB och maximal 
ljudnivå inte överstiger 70 dB nattetid. 

498 ( 599 )



  

   

 
 

7(16) 
 

BULLERUTREDNING KV. STENBOCKEN 

2021-04-12 

 

ESLÖV KV. STENBOCKEN 

 

 

HC p:\21229\30024538_komplettering_kv._stenbocken\000\19 original\kv. stenbocken eslöv 1,3 revidering 1.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

För vidare bedömningsgrunder bedöms Boverkets promemoria Frågor och svar om buller 

2016-06-015 som tillämpbar. 

5.3 Riktvärden för lokaler som inte ämnas som bostad 

Riktvärden för lokaler som inte ämnas som bostäder hänvisar BBR till Svensk Standard 

25268:2007+T1 2017 – ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, 

undervisningslokaler dag- och fritidshem, kontor och hotell. I standarden definieras fyra 

olika ljudklasser varav ljudklass C utgör minimikrav för byggnation enligt BBR. 

Standarden omnämner endast ljudnivåer inomhus som verkar som dimensionerande för 

fasadkonstruktioner. 

6 Beräkningsmetod 

Ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik har beräknats i enlighet med Naturvårdsverkets 

beräkningsmodeller för vägtrafik6 och för järnvägstrafik 

I programmet Cadna A version 2019 MR 2 har en beräkningsmodell skapats som 

innehåller markytans topografi, byggnader, markbeskaffenhet (akustiskt hård eller mjuk), 

omformarstationen samt ingående väg- och järnvägar. Därefter har ljudnivåbidraget 

beräknats till omgivningen.  

Beräkningsmodellen för vägtrafikbuller har en giltighet på avstånd upp till 300 m från 
vägen. Noggrannheten bedöms till +/- 3 dB på 50 m avstånd och +/- 5 dB på 200 m 
avstånd. Förutsättningen gäller vinkelrätt mot väg under neutral eller måttliga 
medvindsförhållanden, dvs 0–3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter. För 
beräkning av spårburen trafik bedöms noggrannheten till cirka ±3 dB på avstånd upp till 
300–500 m. 

Maximala ljudnivåer dagtid från vägtrafik har beräknats som femte högsta passagen per 

timme mellan kl 06-22. 

Maximala ljudnivåer nattetid från vägtrafik har beräknats som femte högsta passagen 

mellan kl 22-06.  

  

 
5 https://www.boverket.se/contentassets/f1e418c7920a4aff8f79fc774d2a5c4e/fragor-och-svar-om-

buller.pdf,  hämtad nov 2019. 
6 Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653, 1996, Naturvårdsverket 
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7 Resultat 

Resultaten presenteras som ljudutbredningskartor i medföljande bilagor. Beskrivning av 

hur resultaten av beräkningarna kan tillämpas och tolkas redovisas nedan. 

7.1 Bilagor 

Resultatet för ljudutbredning redovisas i bilagor listade nedan.  

Namn Ekvivalent/maximal ljudnivå Väg/järnväg År 

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå Väg 2040 

Bilaga 2 Maximal ljudnivå dagtid 06-22 Väg 2040 

Bilaga 3 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 Väg  2040 

Bilaga 4 Ekvivalent ljudnivå  väg och järnväg 2040 

Bilaga 5 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 järnväg 2040 

Bilaga 6 3D-vy Ekvivalent ljudnivå - 2040 
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8 Analys  

 

Figur 4. Översikt av nytt kvarter med kvartersindexering. 

 
Figur 5. Översikt av ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik.  
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8.1 Kvarter 1 

 

Figur 6. Översikt av kvarter 1, ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik. 

 
Den ekvivalenta ljudnivån underskrider gränsvärdet på 60 dBA på alla fasadsidor, se 
bilaga 4. Detta gäller för både väg- och tågtrafik. 
 
Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Repslagaregatan samt den nya gatan öster om 
kvarteret, se bilaga 4, 2 och 5. Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasad som vetter 
mot innergården samt på hela innergårdens yta se bilaga 4, 2 och 5.  
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8.2 Kvarter 2 

 

Figur 7. Översikt av kvarter 2. Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller 

Den ekvivalenta ljudnivån underskrider gränsvärdet på 60 dBA på alla fasadsidor, se 
bilaga 4. Detta gäller för både väg- och tågtrafik. 
 
Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Repslagaregatan, Västerlånggatan och den nya 
gatan öster om kvarteret, se bilaga 4, 2 och 5. Gränsvärden för uteplats innehålls vid 
fasaddelar som vetter mot innergården samt på hela innergårdens yta.  
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8.3 Kvarter 3 

 

Figur 8. Översikt av kvarter 3. Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller 

Den ekvivalenta ljudnivån överskrider gränsvärdet på 60 dBA på fasadsidan som är vänd 
mot Västergatan, se bilaga 4. Detta gäller för både väg- och tågtrafik. För lägenheter med 
fönster mot Västergatan behöver därför dämpad sida tillämpas, dvs minst hälften av 
bostadsrummet i varje enskild lägenhet skall ha fönster mot innergården, se bilaga 3, 4 
och 5. 
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För hörnlägenheter kan problemet med dämpad sida hanteras genom planlösningen i 
bostäderna. Varje bullerutsatt bostad måste ha minst hälften av vistelserummen vända 
mot innergården eller annan fasaddel som underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Utrymmen så som trapphus, toaletter kan med fördel 
läggas mot den bullerutsatta sidan.  
 
På kvarterets övriga sidor innehålls gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad, och 
därmed behöver principen om dämpad sida inte tillämpas för dessa lägenheter, se Figur 
9. 

 
Figur 9. Huskroppen som är inringade med grönt innehåller grundkravet på 60 dB ekvivalent 
ljudnivå vid fasad, dvs principen om dämpad sida behöver inte tillämpas. För huskropp inringat med 
rött överskrids grundkravet på 60 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Västergatan, och minst 
hälften av bostadsrummet behöver vara vända mot dämpad sida (dvs mot innergård). 

Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Västergatan samt den nya gatan öster om 
kvarteret. Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter mot innergården 
samt på hela innergårdens yta, se bilaga 4, 2 och 5.  
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8.4 Kvarter 4 

 

Figur 10. Översikt av kvarter 4. Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller 

Den ekvivalenta ljudnivån överskrider gränsvärdet på 60 dBA på fasadsidan som är vänd 
mot Västergatan, och Västerlånggatan, se bilaga 4 och 6. Då den ekvivalent ljudnivån 
överskrids så bör dämpad sida tillämpas på bostäder som vetter mot Västergatan och 
Västerlånggatan.  
 
För den västra flygeln innehålls kravet på ekvivalent ljudnivå om 60 dB vid fasad, se Figur 
11. Här behöver principen om dämpad sida inte tillämpas.  
 
För hörnlägenheter kan problemet med dämpad sida hanteras genom planlösningen i 
bostäderna. Varje bullerutsatt bostad måste ha minst hälften av vistelserummen vända 
mot innergården eller annan fasaddel som underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
70 dBA maximal ljudnivå nattetid, se bilaga 4, 2 och 5. Utrymmen så som trapphus, 
toaletter kan med fördel läggas mot den bullerutsatta sidan. 
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Figur 11. Flyglarna som är inringade med grönt innehåller grundkravet på 60 dB ekvivalent ljudnivå 
vid fasad, dvs principen om dämpad sida behöver inte tillämpas. För huskropp inringat med rött 
överskrids grundkravet på 60 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad, och minst hälften av bostadsrummet 
behöver vara vända mot dämpad sida (dvs mot innergård). 

 
Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Västergatan, Västerlånggatan och den nya 
gatan öster om kvarteret. Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter 
mot innergården samt hela innergårdens yta, se bilaga 1 och 2.  
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9 Generellt om gemensamma uteplatser 

För kvarter där riktvärdet för uteplats överskrids kan principen om gemensam uteplats 
tillämpas. Observera att det räcker att varje lägenhet har tillgång till en uteplats, den 
primära uteplatsen, som innehåller gällande riktvärden för buller. Denna uteplats kan 
antingen vara privata balkonger, alternativt en gemensam uteplats som alla har tillgång 
till. När varje lägenhet har tillgång till en primär uteplats som innehåller riktvärden för 
buller tillåts sekundära uteplatser där riktvärden överskrids.  

 

10 Slutsats 

Vid kvarter 1 och 2 innehålls riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå.  

Vid kvarter 3 och 4 överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå för vissa fasader. 
Detta innebär att principen om dämpad sida måste tillämpas för bostäder som har över 
60 dBA vid fasad, vilket innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild 
lägenhet skall vara vänd mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida innehålls på fasad 
som vetter mot innergård. Observera att det kan bli svårt att skapa hörnlägenheter där 
minst hälften av bostadsrummen är vända mot dämpad sida. Ibland accepteras att 
enstaka lägenheter ej uppfyller kraven på utomhusnivåer. 

Vid alla kvarter överskrids riktvärdet för uteplats på fasadsidor som vetter mot en väg. 
Uteplatser kan anläggas på fasader som vetter mot innergård och gemensamma 
uteplatser kan anläggas på markplan på alla innergårdar. (När varje lägenhet har tillgång 
till en primär uteplats som innehåller riktvärden för buller tillåts sekundära uteplatser där 
riktvärden överskrids. En gemensam uteplats får räknas som den primära uteplatsen.) 
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Samrådsredogörelse - Detaljplan för 
Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Enligt beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 112, har 
förslag till rubricerad detaljplan varit utställd för samråd under tiden 2020-
09-15 – 2020-11-30. Totalt 22 yttranden har inkommit, varav 16 är med 
erinran. Sakägare och andra som har ett intresse har beretts tillfälle till att 
yttra sig angående samrådshandlingen genom utsända handlingar. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör framförallt påverkan på riksintresset för 
kulturmiljön och behovet av att i planhandlingarna tydligare beskriva hur 
planförslaget förhåller sig till och påverkar riksintresset för kulturmiljön. 
Flera yttranden framför en oro kring befintliga och uppskattade funktioner 
som mataffären och parkeringsplatser som finns i området i dag. Därtill 
framförs ett behov av att fortsatt utreda projektets omfattning och 
exploateringsgrad, sol- och dagsljusförhållanden, buller, markföroreningar, 
barnperspektivet, skyfall och komplettering av dagvattenutredningen samt 
framkomlighet, påverkan och störningar under byggskedet. Positiva 
yttranden har inkommit gällande tillgängligheten för gång- och cykel samt 
bebyggelsens utformning och bidrag till utveckling av Eslövs centrum. 
 
Kommunledningskontoret menar att framförda synpunkter till stor del har 
beaktats genom de bearbetningar av bebyggelseförslaget som har gjorts.  
Bearbetningarna av bebyggelseförslaget och planhandlingarna baseras på 
synpunkter från samrådet och på ny information från diverse utredningar. 
Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med skyfall, trafik 
och parkeringsutredning har reviderats, bullerutredningen har reviderats och 
kompletterats med järnvägsbuller, miljöteknisk markundersökning har tagits 
fram, och fortsatt bearbetning har skett avseende riksintresset för 
kulturmiljön och gestaltning. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att detaljplanen för 
Stenbocken 14 och 15 kan föras till granskning. Bedömningen baseras på 
att det har gjorts en bearbetning av bebyggelseförslaget utifrån vad som 
framkommit vid samrådet samt information från nya och kompletterade 
utredningar. 
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YTTRANDEN 
Dessa skrivelser med erinran (m.e.) redovisas till fullo nedan. Skrivelser 
med ingen erinran (i.e.) redovisas enbart i tabell.  
 
1. Statliga och regionala Myndigheter och instanser 
1.1 Länsstyrelsen     m.e. 
1.2 Lantmäteriet    m.e 
1.3 Trafikverket    i.e 
1.4 Räddningstjänsten Syd    m.e 
1.5 Region Skåne   m.e 
1.6 VA-syd    m.e 
1.7 PostNord Sverige AB   m.e 
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.2  Kultur och fritidsnämnden   m.e 
2.3 Vård och omsorgsnämnden   m.e 
2.4 Barn- och familjenämnden   i.e 
2.5 Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
2.6 MERAB    i.e 
2.7 Kraftringen    m.e 
  
3. Sakägare  
3.1  Eslövs Bostads AB (sakägare)  m.e 
 
4. Övriga 
4.1 Centerpartiet    m.e 
4.2 Fastighetsägare till Sebran 34 och 35  m.e 
4.3 Boende Valpen   m.e 
4.4 Boende    m.e 
4.5 Bernt Lindén    m.e 
4.6 Anonym    i.e 
4.7 Flygplatserna   i.e 
 

1. Statliga myndigheter  
 
1.1 Länsstyrelsen Skåne m.e 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse Kulturmiljövård 3kap. 6 § MB 
Planområdet berör riksintresse Eslöv [M 182]. Del av riksintressets uttryck 
är ”Den successivt framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, 
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platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta, stadsmässiga, men 
relativt småskaliga karaktär.”  
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen har tagit fram punkter 
(s. 31-32) för att precisera hur ny bebyggelse ska knyta an till riksintressets 
värden. Det är en bra metod för att koppla samman ny och gammal 
bebyggelse. Däremot vore det rimligt att kommunen även inkluderar 
byggnadernas höjd och bredd i dessa riktlinjer eftersom de är viktiga delar 
för den centrala stadens relativt småskaliga karaktär. 
 
Kommunen låter de centrala stenstadskvarteren vara grunden för 
utvecklingen på platsen och inte den närliggande, småskaliga 
gathusbebyggelsen, vilket kan vara rimligt. Samtidigt är en stor del av 
byggrätterna i planförslaget är högre än de centrala kvarteren vilket kan 
bidra till en skalförskjutning för staden i stort.  
 
Länsstyrelsen bedömer att avsnittet konsekvenser behöver förtydligas med 
en bedömning av hur den större variationen byggnadshöjd och -bredd 
bedöms påverka upplevelsen av riksintresset, i synnerhet ”dess täta, 
stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär”, både när det gäller de 
närliggande gaturummen men också för upplevelsen av riksintresset som 
helhet. 
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger ca 300 meter från 
Stambanan och Marieholmsbanan. Länsstyrelsen anser att det inte går att 
utesluta bullerpåverkan från järnväg. Länsstyrelsen menar att handlingarna 
bör kompletteras och innehålla indata från både väg- och järnvägstrafik för 
att få en fullständig bild av bullerpåverkan. Värdet för buller beräknas till 
den gräns för byggrätt som planen medger i full utbyggnad, för samtliga 
våningsplan, och inte utifrån illustrationsplan.  
 
Länsstyrelsen saknar hur bullerutredningens slutsatser säkras i 
planbestämmelser i plankartan. Detta bör tydliggöras i planbeskrivning och 
säkerställas på plankartan.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar inte att bullerförordningens beskrivning av 
högsta tillåtna bullernivåer anges som planbestämmelser. Dels för att 
bullerförordningen kan komma att ändras, varför planbestämmelsen då 
riskerar att bli inaktuell. Dels för att plankartan ska säkerställa de 
skyddsåtgärder som behövs genom planbestämmelser för att säkerställa 
markens lämplighet. 
 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Enligt Länsstyrelsens information är fastigheten Stenbocken 15 upptagen i 
inventering över potentiellt förorenade områden. Området har enligt dessa 
uppgifter tidigare använts till bensinstation med nedgrävd cistern, vilket kan 
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innebära att marken kan vara förorenad, beroende på vilken sorts 
verksamhet som i praktiken har bedrivits på platsen.  
Till planhandlingarnas underliggande utredningar Översiktliga Projekterings 
PM för Geoteknik, pkt 2 sid 1, nämns ”En bensinstation med nergrävd 
cistern har tidigare funnits i nordöstra delen av fastigheten Stenbocken 15”. 
Någon provtagning av denna misstänkta förorening redogörs inte för.  
Ur planhandling går att utläsa att detaljplanen möjliggör garage. Detta kan 
medföra att massor schaktas ur. Länsstyrelsen menar att oavsett om jorden 
ska schaktas ur eller inte behöver kvaliteten på jordmassorna undersökas de 
utgörs av fyllning med inslag av avfall (tegel, trä, flis) och därutöver 
behöver området vid den f d bensinstationen speciellt ses över. 
Länsstyrelsen förutsätter att misstänkt förorening undersöks inom ram för 
planprocess, då det är en del av bedömningen av markens lämplighet, och 
att förekomsten av eventuella föroreningar hanteras i detaljplanen. Om 
marken visar sig vara förorenad ska kommunen bedöma om någon 
efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa att marken blir lämplig för det 
föreslagna ändamålet. Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom 
att avhjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat 
bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan (6 kap. MB)  
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 
Information om biotopskydd 
Ur planhandling går att utläsa ” trädinventering som visar att det i norra 
delen av planområdet, på Repslagaregatans södra sida, finns en trädrad om 
totalt 15 naverlönnar som har biotopskydd. Söder om kv. Stenbocken längs 
Västergatan finns mindre avenboksträd i rad med biotopskydd. 
Inventeringen visar även att rönnträden planterade i fastighetsgräns mot 
kvarteret Valpen innefattas av biotopskydd. ” 
 
Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) är generellt skyddade 
med stöd av 7 kap 11 § miljöbalken. De generellt skyddade biotoperna finns 
preciserade i bilaga 1 till 5 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör bland annat 
alléer. Inom sådana biotoper får inga verksamheter eller åtgärder vidtas som 
kan skada biotopen. När ett biotopskyddsområde berörs av framtagandet av 
en detaljplan bör biotopskyddsområdets naturvärden och planens eventuella 
påverkan på dessa naturvärden beaktas. Länsstyrelsen anser att i första hand 
bör ett biotopskyddsområde skyddas i detaljplan genom att läggas inom 
allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR. Länsstyrelsen får, om det 
finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge undantag från förbudet. Om 
särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan kompensationsåtgärder som 
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innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån utgöra ersättning för den 
biotop som skadas av åtgärden. Eventuella dispensansökningar bör göras 
tidigt i processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Information om fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar och länsstyrelsen 
bedömer p.g.a. omfattande tidigare aktiviteter inom området sannolikheten 
för förekomst av under markytan dolda fornlämningar som ganska liten. 
Därför anses det som inte nödvändig med att genomföra arkeologiska 
utredningar. I övrigt påminner kulturmiljöenheten om anmälningsplikten 
vad gäller fornlämningar. Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, 
skelettdelar etc.) skulle framkomma i samband med markarbetena ska dessa 
– i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen – omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är 
tillräckligt utredda avseende hälsa och säkerhet - förorenad mark, hälsa och 
säkerhet - buller och riksintresse för kulturmiljö, varför planförslaget kan 
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschef Hanne Romanus. 
Planhandläggare Anna-Mary Foltýn har varit föredragande. Detta beslut har 
bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Bebyggelseförslaget har bearbetats för att bättre samspela med riksintresset 
för kulturmiljön, se kapitel Konsekvenser, Påverkan på riksintresse i 
planbeskrivningen.  Planbeskrivningen har i kapitlet Konsekvenser, 
Påverkan på riksintresse kompletterats med resonemang om bebyggelsen 
höjd och bredd i relation till riksintresset för kulturmiljö, enligt 
länsstyrelsens synpunkt. Avsnittet konsekvenser har bearbetats för att 
förtydliga kommunens bedömning av projektets påverkan på riksintresset 
för kulturmiljön både vad gäller den närliggande miljön men även för 
upplevelsen av riksintresset som helhet.  
 
Den bullerutredning som togs fram i samrådsskedet har reviderats och 
kompletterats med hänsyn till buller från närliggande järnvägsspår. 
Bullerutredningen visar att riktvärdena klaras för Stenbocken 15 men i 
Stenbocken 14 överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå för vissa 
fasader. För bostäder som har över 60 dBA vid fasad ska principen om 
dämpad sida tillämpas, vilket säkerställs genom planbestämmelse. Det 
innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild lägenhet ska 
vara vända mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida klaras för fasader 
som vetter mot innergård i samtliga kvarter. Vid alla kvarter överskrids 
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riktvärdet för uteplats på fasadsidor som vetter mot en gata. Uteplatser kan 
anläggas på fasader som vetter mot innergård och gemensamma uteplatser 
kan anläggas i markplan på alla innergårdar. 
 
Beräkningar har gjorts utifrån det efter samråd justerade 
bebyggelseförslaget dvs. för den byggrätt som planen medger fullt utbyggd. 
Planbestämmelse och beskrivning av bullerutredningens slutsats har 
tydliggjorts i planhandlingarna enligt länsstyrelsens synpunkt.  
 
Till granskningen har en översiktlig miljöteknisk markundersökning tagits 
fram som bedömer lämpligheten och klargör förutsättningarna för 
byggnation av bostäder på fastigheterna Stenbocken 14 och 15. 
Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst 
PAH-H i fyllning inom undersökningsområdet. Då markföroreningar 
påträffats på fastigheten får markarbeten och avhjälpande åtgärder inte 
påbörjas förrän en anmälan om avhjälpandeåtgärder lämnats in till 
tillsynsmyndigheten, minst 6 veckor innan markarbeten påbörjas. Markens 
lämplighet säkerställs genom villkorat startbesked enligt PBL 4 kap. 14§. 
 
Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. 
Samtliga trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås 
ersättas med nya träd. Fastighetsägarna har ansökt om dispens från 
biotopskyddsbestämmelser och länsstyrelsen har lämnat dispens för 
avverkning av alléträden med följande villkor: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens 
genomförandetid gått ut. 
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet 
med ansökan. 

 
Fastighetsägarna har informerats om anmälningsplikten gällande 
fornlämningar. Information om anmälningsplikten gällande fornlämningar 
finns även i planbeskrivningen i kap. konsekvenser.   

 
1.2 Lantmäteriet  m.e 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-08-18) har 
följande noterats:  
 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar. Någon 
fullständig genomgång av planförslaget har inte gjorts, utan fokus har varit 
på genomförandefrågor. Lantmäteriet har noterat följande: 
 
 Plankarta  
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga 
detaljer i grundkartan saknas.  
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Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 
 
 Planbeskriving  
Det skrivs i planbeskrivningen huruvida en eller flera fastigheter ska 
tillskapas. Lantmäteriet vill uppmärksamma att ett grundkrav för att inrätta 
en gemensamhetsanläggning är att anläggningen är av stadigvarande 
betydelse för flera fastigheter. 
 
 Övrigt  
Användningen centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att 
använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. Vid 
en precisering innebär att enbart det som anges i bestämmelsen är tillåtet, 
det vill säga i ert fall torg och således är marken inte till för bebyggelse. 
Dock finns även den kombinerade användning med tekniska anläggningar. 
Ett markreservat för hela användning begränsar möjligheten att använda 
marken även om någon gemensamhetsanläggning inte inrättats. Kommunen 
får till exempel inte lämna bygglov som hindrar att det inrättas en 
gemensamhetsanläggning på ett område med markreservat. 
Planbestämmelsen begränsar på så vis fastighetsägarens möjlighet att 
använda marken. 
 
Lantmäteriet vill informera kort om att för att en fastighet ska kunna delta i 
en gemensamhetsanläggning ska anläggning vara av väsentlig betydelse för 
fastigheternas ändamål. Väsentlighetsvilkoret är dispositivit. Dock krävs för 
att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas att båtnadsvillkoret i 6 § 
anläggningslagen är uppfyllt. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Den gemensamhetsanläggning som föreslås genom detaljplanen är av 
stadigvarande betydelse för flera fastigheter och en nödvändighet vid 
planens genomförande. Gemensamhetsanläggningen är tänkt som ett 
gemensamt kvarterstorg, där besöksparkering och parkering till handel och 
verksamheter kan finnas. Området kommer även att hantera fördröjning av 
dagvatten och skyfall. Funktioner som fastighetsägarna inom planområdet 
gemensamt behöver lösa vid ett genomförande av planen. Läget för teknisk 
anläggning har under granskningsskedet preciserats i plankartan och skiljs 
nu åt från användningen centrum. Planhandlingarna och grundkarta har 
uppdaterats och kompletterats med information och korrekta tecken enligt 
synpunkt. 
 
1.3 Trafikverket  i .e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
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1.4 Räddningstjänsten Syd  m .e 
Riskhänsyn 
Inget att erinra. 
 
Brandvattenförsörjning 
Inget att erinra. Det finns brandposter i tillräcklig omfattning i gatunätet runt 
fastigheten. 
 
Insatstid 
Området ligger inom normal insatstid (10 min). 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Räddningstjänstens tillgänglighet till området bedöms god men behöver 
bevakas i det fortsatta arbetet. Observera att utformningen av utemiljön 
behöver ske i samspel med vald utrymningsstrategi för byggnaderna. T.ex. 
kan trädplantering påverka möjligheterna till fönsterutrymning med hjälp av 
räddningstjänsten. 
 
Bostäder där avståndet understiger 11 m till underkant av fönster eller 
balkongräcket kan utrymmas med hjälp av räddningstjänstens bärbara stege. 
Avståndet från uppställningsplats av räddningstjänstens fordon till 
uppställningsplatsen för stegen får dock maximalt vara 50 m. Det ställs 
också särskilda krav på utformningen av ytan som stegen ska ställas upp på. 
För att kunna utrymma via räddningstjänstens bärbara stege krävs också att 
personerna har fysiska och psykiska förutsättningar för att själva klättra ut 
genom ett fönster/över ett balkongräcke och vidare ner på stegen. 
 
För byggnader där avståndet understiger 23 m till underkant av fönster eller 
balkongräcket kan utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens 
höjdfordon. 
 
Observera att det ställs särskilda krav på utformningen av ytan som 
räddningstjänstens fordon då ska ställas upp på. För utformning av 
uppställningsyta för bärbar stege och höjdfordon hänvisas till dokumentet 
Råd och anvisning-Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd. 
För byggnader där avståndet överstiger 23 m till underkant av fönster eller 
balkongräcket behöver utrymning kunna ske utan hjälp av 
räddningstjänsten. 
 
Observera att räddningstjänstens fordon är 12 m långa. Om området 
utformas så att räddningstjänstens fordon behöver köra in mellan 
byggnaderna behöver hänsyn tas till detta med t.ex. svängradieanalys. 
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Övriga synpunkter 
Bärighet 
Om området planeras så att räddningstjänstens fordon förväntas köra på 
ytorna ovanför det underjordiska garaget, behöver bärigheten för garage 
dimensioneras för det. 
 
Solceller på tak 
Räddningstjänsten har tagit fram dokumentet Råd och anvisning för 
solcellsanläggningar och batterilagersystem och bifogar detta som stöd för 
det fortsatta arbetet. Dokumentet beskriver räddningstjänstens generella 
ståndpunkt vid installation av solceller på tak. Underlag grundar sig främst 
på branschinformation och räddningstjänstens utmaningar vid insatser som 
involverar elanläggningar och solceller. Vid specifika frågeställningar som 
inte behandlas i detta underlag är ni välkommen att kontakta 
räddningstjänsten för vidare rådgivning. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: Räddningstjänstens synpunkter 
och råd har förmedlats till exploatörsgruppen. Exploatörerna har tagit 
räddningstjänstens synpunkter och råd i beaktande vid bearbetning av 
bebyggelseförslaget samt stämt av synpunkterna via mail med 
Räddningstjänsten Syd.  
 
1.5 Region Skåne  m .e 
Region Skånes synpunkter 
Region Skåne ser positivt på planförslagets intention att förtäta i 
kollektivtrafiknära centrumläge. Planområdets avstånd till Eslövs station 
innebär att bostäderna i området får ca en halv kilometers gångavstånd till 
stationen. Det är ett avstånd som av de flesta tågpendlare ser som rimligt att 
gå eller cykla till sin station från bostaden. Planförslaget ämnar också 
utveckla en tät och blandad bebyggelse för att skapa samutnyttjande och 
stadsliv, något som stämmer väl överens med innehållet i Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 
2030. 
 
Vad gäller kollektivtrafik är det viktigt att planområdets utformning inte 
försämrar busstrafikens framkomlighet på Västerlånggatan och Västergatan. 
Region Skåne vill därför poängtera vikten av att eventuella förändringar av 
gatans utformning samråds med Skånetrafiken. Region Skåne vill också 
påminna om att det är viktigt att byggnationer på planområdet utförs på ett 
sådant sätt att störningar på busstrafiken minimeras under byggtiden så att 
parkerade transportfordon, avspärrningar och etableringsytor inte hindrar för 
busstrafiken. 
 
Utifrån Eslövs utmaning med översvämningsproblematik ser Region Skåne 
gärna att planförslaget kompletteras med skyfallshantering till 
granskningen. Dagvattenhantering är en nödvändig klimatanpassningsåtgärd 
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både i den befintliga och framtidens byggda miljö för att minska 
översvämningsrisk och skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Goda 
exempel går att läsa i Region Skåne handbok Hållbar småstad – planering 
av levande kvarter. 
 
Region Skåne ser gärna att centrumverksamhet tillåts i planen då det centralt 
belägna läget i framtiden kan vara attraktivt för offentlig verksamhet. I 
dagsläget finns dock inga ekonomiska förutsättningar för att skapa nya eller 
förflytta befintliga vårdcentraler i Eslöv. 
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12- 
05, § 9. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Gatorna runtom kvarteret Stenbocken kommer inte byggas om som en del av 
detaljplanens genomförande. Kommunen har långsiktiga planer för 
ombyggnation av omgivande gator men de är inte en del av detaljplanen för 
kvarteret Stenbocken 14 och 15 utan hanteras när det är aktuellt i ett 
separat projekt.  
 
Råd och synpunkter gällande störningar på busstrafiken vid detaljplanens 
utbyggnad har förmedlats till exploatörsgruppen. Dagvattenutredningen har 
efter samrådet kompletterats med skyfallsutredning. Centrumverksamhet 
medges i planen och säkerställs genom planbestämmelse i strategiska lägen. 
 
1.6 VA-syd    m.e 
VA SYD tycker det är positivt att det tagits fram förslag för hur dagvatten 
ska hanteras inom planområdet. Detta är ju en förutsättning för att Eslöv ska 
kunna förtätas och därmed planen ska kunna genomföras. Hur skyfall ska 
regleras hoppas vi blir klarlagt till granskningshandlingen. 
 
Planbeskrivningen 
Förutsättningar 

Teknisk försörjning, Dagvatten, sidan 18. Tillägg: Dagvattennätet är hårt 
belastat bland annat på grund av förtätningar i centrala Eslöv. 
 
Planförslag 

Torg på allmän plats, sidan 23: Vilken volym dagvatten ska fördröjas och på 
vilket sätt? 
Skyfall, sidan 27: Vi saknar redovisning av hur 175 kubikmeter får plats 
inom planområdet. Kompletteras det till granskning? (se även Konsekvenser 
sidan 34). Hur regleras att skyfallsvolymen på 175 kubikmeter tas om hand? 
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Denna volym borde också synas på plankartan. Skyfallsanalysen bör 
kompletteras med planförslaget. Idag visar den endast befintlig situation. 
 
Konsekvenser 

Översvämning och skyfall, sidan 34: Vi saknar redovisning av hur 175 
kubikmeter får plats inom planområdet. Kompletteras det till granskning? 
Befintlig teknisk försörjning, sidan 37: Befintlig dagvattenledning måste 
flyttas för att detaljplanen ska kunna realiseras. 
 
Genomförande 

Flytt av dagvattenledning bör regleras i exploateringsavtal. Här regleras att 
projektering, materialval och utförande ska granskas och godkännas av VA 
SYD. Efter utförs ledningsomläggning ska en övertagningsbesiktning 
genomföras, då VA SYD tar över ledningen. Vid övertagning ska filmning, 
eventuellt provningsprotokoll och relationshandlingar överlämnas till VA 
SYD. 
 
Plankartan 

Skyfallsvolym måste regleras/tydliggöras. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Plankarta och Planbeskrivningen är kompletterad/reviderad enligt VA-syd:s 
synpunkter gällande Förutsättningar, Teknisk försörjning och Dagvatten. 
Planhandlingarna har kompletterats med volymer för reglering av 
dagvatten och skyfall enligt till granskning reviderad dagvatten- och 
skyfallsutredning. Den reviderade dagvatten- och skyfallsutredningen har 
stämts av med VA-syd under framtagandet.     
 
1.7 PostNord Sverige AB  m.e 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 
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En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Synpunkter och råd har förmedlats till fastighetsägarna. 
 

2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
Förvaltningen har granskat planförslaget och har följande synpunkter: 
Generellt: 
Bygglov kan inte beviljas för en fastighet som inte överensstämmer med 
detaljplanen enligt 9 kap. 30 § 1 plan- och bygglagen (2010:900), förkortas 
PBL. 
Nybyggnadskarta kan inte upprättas förrän fastighetsreglering är 
genomförd. Om fastighetsägarna vill påbörja byggnationen inom en snar 
framtid behöver de fastighetsrättsliga frågorna behandlas så snart som 
möjligt.  
 
Eftersom en smal ”gul remsa” ska övergå i kommunens ägo enligt bild på 
sidan 43 i planbeskrivningen så ska kvartersnamn planeras för något av de 
nyskapade kvarteren. Detta görs av namnberedningsgruppen på 
förvaltningen Kultur och Fritid (KoF). 
 
Vill man att ”torget” genom kvarteret ska ha ett namn ska detta också 
beredas av namnberedningsgruppen på KoF. 
 
Plankarta 
Planbestämmelser: 
Planbestämmelserna står med mycket liten text. 
 
Balkongerna mot GATA, GÅNG, TORG eller C2 kommer inte att vara 
tillgängliga för rullstolsburna om de inte även görs indragna från fasadliv. 
 
En takvinkel på 0 grader är inte lämplig. 
 
Bestämmelserna om sockelhöjd innebär att speciella åtgärder krävs för att 
klara tillgängligheten för rullstolsburna. Nivåskillnaden mellan den 
nordvästra gården och gång och cykelvägen vid kvarteret Valpen är cirka en 
meter och rampen är mycket lång. 
 
Det saknas en planbestämmelse för markföroreningar. Förslag på 
planbestämmelse: Innan bygglov beviljas ska markföroreningar vara 
slutgiltigt avhjälpta.  
 

520 ( 599 )



 

13 

Planbestämmelsen Fasader ska ha inslag av tegel ska förtydligas för att ha 
någon påverkan på fasadmaterialet. Alternativt kan bestämmelsen tas bort. 
 
Gångrörelse som är säkerställd genom kvarteret norr till söder är bra för att 
skapa en integrerad bebyggelse med viss tillgänglighet för allmänheten. 
 
I princip hela området kan bli bebyggt, underbyggt (b2) eller till vissa 
mindre delar hårdgjort till max 40 % (n1, men även där också underbyggt till 
viss del). Även ytan under trädraden i norr kan tillåtas bli helt hårdgjord. 
Någon infiltration av ytvatten kommer alltså inte att ske i någon större 
utsträckning i framtiden heller. I bygglovsskedet kommer det att ställas krav 
på en redovisning av att dagvatten kan omhändertas och fördröjas inom 
kvartersmark. Bestämmelse som lagts på TORG med en maximerad 
hårdgörning bör bearbetas vidare. 
 
Det saknas uppgift om vem som har levererat grundkartan samt höjdsystem. 
 
Dagvattenanläggningen på torget bör finnas med på illustrationskartan i 
granskningsskedet. 
 
Plankartan innehåller många bestämmelser och styr mot en specifik lösning. 
Detta kan ge problem i framtiden om inte just denna lösning ska bedömas 
vid en bygglovsansökan. 
 
Illustrationsplanen: 
Illustrationsplanen är gjord i ett manér som vill lyfta det som egentligen 
saknas inom detaljplanen – grönska. Att då rita, illustrera, med grön ton på 
hela bilden, gröna ytor och gröna tak blir lätt missvisande. Här är många av 
de ytor gröna som sedan vid ett genomförande oftast blir hårdgjorda såsom 
uteplatser, entréytor och många tak är illustrerade med gröna tak, vilket 
däremot inte återfinns i plankartans reglering. Även att kalla planteringsytor 
för ”mini-parker” känns vilseledande och skapar en känsla av oförståelse för 
behovet av gröna miljöer och parker. 
 
På illustrationsplanen visas många träd på gårdarna. I granskningsskedet bör 
utredas om det finns möjlighet över huvud taget att få träd att överleva på de 
mörka gårdarna som dessutom får vara underbyggda. 
 
Planbeskrivningen: 
Förutsättningar 
Plandata, Informationsruta sida 7 
Syftet med den inledande informationsrutan är oklar. Referens till riket bör 
göras för ökad förståelse till dessa siffor och deras relevans för liggande 
planförslag. En fråga är till exempel om den generellt lägre disponibla 
medianinkomst i Eslöv i förhållande till riket är något som påverkar 
exploateringens ambition och exploateringens lösning. Likaså om den högre 
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utbildningsnivån påverkat förslaget. Upplåtelseformerna regleras inte i 
detaljplan men lyfts som en viktig information. 
 
Frågan är om det i kommande arbeten kommer att föreslås en viss inriktning 
på detta, till exempel att arbeta mot en ökad andel bostadsrätter. Det lyfts 
även på sida 12 under Bostadsförsörjningsprogram, där det dels sägs att det 
finns ett behov av billigare hyreslägenheter, dels sägs att detta redan antas 
vara löst. Här lyfts även behovet av flyttkedjor för att frigöra olika typer av 
boende. Det är bra om det man belyser i kommunala program kopplas ihop 
med föreslagen detaljplan, så blir detaljplanens syfte och motiv desto 
tydligare. 
 
Miljöbalken 
Biotopskydd sida 13 
Att alléträd som tas bort ska ersätts med nya träd inom kvartersmarken är 
bra. Det är eftersträvansvärt att dessa nya träd får goda livsbetingelser och 
att större kvaliteter av träden anläggs för att ersätta de träd som tas. De träd 
som tas bort är träd i befintliga alléer vilket kräver ansökan hos 
länsstyrelsen och dispens från biotopskyddet. Värdet av dessa träd bör 
värderas så att kompensationen blir tillräcklig hög. Värdering kan till 
exempel göras genom iTree och därmed även erhålla en värdering av träden 
dels som alléträd, dels som ekosystemtjänst. 
 
Trafik 
Biltrafik och gatustruktur, sida 15 
Eslövs kommun har gjort trafikmätningar årligen, vilket innebär att det finns 
nyare mätningar utförda efter år 2016. 
 
Västergatan juni 2018: ca 6200 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,4 % 
tung trafik. 
Västergatan juni 2019: ca 6500 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,4 % 
tung trafik. 
Västergatan maj/juni 2020: ca 6500 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,4 
% tung trafik. 
 
Västerlånggatan juni 2018: ca 6300 fordon per vardagsmedelsdygn med 6,5 
% tung trafik. 
Västerlånggatan juni 2019: ca 6200 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,8 
% tung trafik. 
Västerlånggatan maj/juni 2020: ca 6100 fordon per vardagsmedelsdygn med 
5,8 % tung trafik. 
 
För Repslagaregatan finns inga mätningar utförda av kommunen. I trafik- 
och parkeringsutredningen som SWECO har utfört har förmodligen ett 
antagande gjorts. 
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Markföroreningar sida 16 samt Konsekvenser sida 35 och 39 
På Stenbocken 15 har det bedrivits en drivmedelsstation, vilket även nämns 
i förslaget till detaljplan. Stora delar av fastigheterna har utgjorts av 
parkeringsplats vilket innebär risk för att läckage av olja, drivmedel och 
liknande som kan ha förorenat asfalt och mark på fastigheten. I byggnaderna 
på Stenbocken 14 har det förekommit PCB. PCB kan sprida sig från 
byggnader till omgivande mark. För att säkerställa att marken är lämplig för 
tänkt ändamål med hänsyn till människors hälsa i enlighet med 2 kapitlet 5 § 
PBL behöver förekomsten av föroreningar på fastigheterna utredas under 
planarbetet. 
 
Planförslag 
Stadsbyggnadsidé sida 19 
Gata, trafik och park: Förslaget för Stenbocken 14 och 15 ses som ett 
spännande nytt inslag i Eslövs stadsbild som på ett ambitiöst sätt vill bidra 
till en utveckling av den traditionella stenstaden. 
 
Trafik 
Parkering, sida 24 
Eftersom torgytan och parkeringsplatserna längs det nord/sydliga 
kvarterstorget ska ägas av exploatören är detta inga ytor som Eslövs 
kommun sköter parkeringsövervakning på. Detta får exploatören ansvara för 
själv enligt lagen om kontrollavgift (1984:318) vid olovlig parkering på 
tomtmark. 
 
De tänkta korttidsparkeringarna längs Västergatan bör studeras mer i detalj. 
Det är viktigt att studera hur de ska anläggas i förhållande till 
korsningspunkten mellan Västergatan och Västerlånggatan, så att 
fordonsförare som har för avsikt att parkera inte blockerar eller stoppar upp 
övrig trafik som passerar i korsningen. Speciellt all trafik som ska österut 
vid grönt ljus. Om fordon blockeras längs Västergatan kan detta medföra 
köbildning in i korsningspunkten som sedan skapar ytterligare problem vid 
grönt ljus för övriga gator i korsningspunkten. 
 
Trafik och Parkering sida 25 
I planförslaget anges att längs med det nord/sydliga kvarterstorget ska det 
finnas parkeringsplatser avsedda för handel, samt att in- och utfarterna till 
källargaragen ska lokaliseras mot kvarterstorget. Det finns en risk för att 
trafiken längs den nya kvartersgatan samt infarten till handeln skapar en 
barriär mellan kvarter 1 och 2. Detta kan försvåra rörligheten för barn och 
unga i området, samt möjlighet till nyttjandet av kvarterens av varandra 
kompletterande grönytor. Källaren som ska byggas för parkeringsplatser 
ligger i nära anslutning till grundvattennivån. Det finns risker för 
inträngning av vatten till källaren. Utredning av effekter vid skyfall har inte 
redovisats. För pumpning av grundvatten kan en tillståndsansökan behöva 
göras hos Länsstyrelsen i Skåne (vattenverksamhet). 
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Natur sida 26 
Dispens från biotopskyddet har beviljats av Länsstyrelsen i Skåne den 9 
oktober 2020, dnr 521-15331-2020. Beslutet skickas med detta yttrande 
(Bilaga 1a och bilaga 1b). 
 
Ekosystemtjänster sida 26 
Dagens plats har som skrivs låga värden ur detta perspektiv. En förbättring 
vid exploateringen ses som en bra intention. Den reglering med ”plantering 
av växter och träd ska uppföras” är dock vag då det inte anges något 
kontrollerande nyckeltal. Bestämmelsen n1 om hårdgörande av markytan till 
max 40 % bör studeras vidare under fortsatt planarbete för att säkerställa en 
funktionell nivå. Detta har även lagts på TORG med tillhörande text om 
materialval. Under rubriken Dagvatten sida 27 skrivs det att man föredrar en 
hårdgörning med plattor i stället för asfalt. Detta kan utvecklas och 
tydliggöras för att klara kravet på 40 %. Ur infiltration och fördröjning har 
olika material olika möjligheter. Täta ytor som asfalt och platsgjuten betong 
släpper inte igenom något vatten medan andra gör det till viss del. Ytor som 
räknas till delvis genomsläppliga material är hårdgjorda beläggningar med 
fogar, beroende på fogmaterial men om fogmaterial är av viss fraktion och 
inte gjutna eller av plastiska materialfogar kan detta ses som delvis 
genomsläppliga. Till halvöppna och öppna hårdgjorda ytor räknas grus, sand 
och gräsarmering i natursten eller betong. 
 
Värden: 
Täta ytor = 0,0 
Delvis genomsläppliga ytor = 0,2 
Halvöppna till öppna ytor = 0,4 
Det är även en reglering som är svår att kontrollera med tiden. Marklov 
krävs enligt planen för hårdgörning av mark som omfattas av bestämmelsen 
n1 och bedömningen av om kravet uppfylls kommer att göras i samband 
med detta beslut. 
 
Teknisk försörjning sida 26 och 27 
Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten är en förutsättning för att säkerställa 
skydd mot översvämningar av byggnader samt på grund av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet. Dagvattendamm gynnar den biologiska mångfalden samt 
bidrar till ekosystemtjänster i form av svalka och skydd mot skyfall. 
Kvarteret skulle gynnas av att det skrivs in i plankartan med dithörande 
planbestämmelse. 
 
De gröna takterrasserna som anges som förslag i underlaget behöver 
regleras för att kunna omhänderta en del av dagvattnet. I de fall de avser att 
kompensera hårdgjorda ytor.  
 

524 ( 599 )



 

17 

I princip hela området kan bli bebyggt, underbyggt (b2) eller till vissa 
mindre delar hårdgjort till max 40 % (n1, men även där också underbyggt till 
viss del). Någon infiltration av ytvatten kommer alltså inte att ske i någon 
större utsträckning i framtiden heller. 
 
Luftkvalitet inomhus 
Placering av friskluftsintag ska i möjligaste mån riktas mot den sida som 
kan bedömas ha lägst halt luftföroreningar. 
 
El sida 27 
Elektriska/magnetiska fält 
I mitten av planområdet planeras det för en transformatorstation/nätstation. 
Enligt strålsäkerhetsmyndigheten bör det undvikas att placera nya bostäder 
nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Säkerhetsavstånd till 
transformatorstationen bör utredas inom planarbetet. 
 
Barnperspektiv 
Barnperspektivet tas upp underförstått upp sida 16 under stycket Natur, park 
och rekreation som en förutsättning samt i stycket Barnkonventionen sida 
40. Barns behov ska säkerställas i planeringen betonas i PBL. Detta gäller 
även vid planering av bostadsgårdar och inte endast vid planering av skolor 
och fritidstomter. I det fortsatta arbetet bör detta studeras vidare, vilket sägs 
på sida 40. Som just nu nämns parkering cirka 40 gånger i 
planbeskrivningen medan barn nämns cirka 10 gånger och detta endast på 
sida 40, förutom i informationsrutan. I planeringen av den moderna och 
hållbara staden bör barns och ungas plats säkerställas. Att skapa en trygg 
och tillgänglig miljö för barn att vistas i är av stor vikt vid det egna boendet. 
Illustrationsplanen visar en ambition om att skapa gemensamma gårdar för 
vistelse och lek. Måtten upplevs dock trånga i illustrationen och svårt att 
skapa en balans mellan lek, grillning och privata uteplatser. 
 
Konsekvenser 
Solförhållanden sida 36 
Goda ljusförhållanden inomhus i bostäderna behöver uppnås inom 
planområdet. Det är bra att uteplatser är anpassade efter där mest solljus 
finns, men kan inte kompensera för ljusförhållanden inomhus. Enligt 8 kap. 
9 § PBL ska det vid bostäder finnas tillräckligt stor yta som är lämplig för 
lek och utevistelse på tomten eller i närheten. Detta kommer att granskas i 
bygglovsskedet. 
 
Dagsljus sida 36 
Det är högst olämpligt att föreslå en planutformning där man redan i detta 
skede bedömer det svårt att uppfylla dagsljuskraven. Det måste finnas en 
rimlig möjlighet att bevilja ett bygglov med full exploatering enligt 
planförslaget. Kommunen måste i det här skedet begränsa den tillåtna 
byggnationen till något som är möjligt att bevilja. 
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Buller sida 37, 38 och 39 
Utredning om trafikbuller har gjorts och förvaltningen instämmer i att det 
kan vara svårt att utforma vissa hörnlägenheter för att säkerställa att det 
finns bostadsyta som vetter mot lugn sida. Eftersom det inte går att 
säkerställa att bullervärden erhålls vid uteplatser som är placerade mot en 
trafikerad yta är det av vikt att säkerställa att de gemensamma uteplatserna 
är tillgänglighetsanpassade, ger solljus såväl som svalka. Det finns risker för 
bullerstörningar i bottenvåningen av bostadshus som placeras ovanpå 
centrumverksamheter. 
 
Det är högst olämpligt att föreslå en planutformning där man redan i detta 
skede bedömer det svårt att uppfylla gränsvärdena för buller och konstaterar 
att det kan bli svårt att skapa hörnlägenheter som får minst hälften av 
bostadsrummen mot dämpad sida (Bilaga 2 Trafikbullerutredning sida 8). 
Konsekvensen av de höga bullernivåerna längs gaturummen kan bli att det 
här måste placeras små enkelsidiga lägenheter på högst 35 kvadratmeter 
som tillåts ha en högre ekvivalent bullernivå (högst 65 dBA vid fasad). I 
samband med den revidering som nu sker av 
bostadsförsörjningsprogrammet vore det intressant att få veta hur många 
sådana lägenheter som byggts de senaste åren vid förtätning av Eslövs 
centrum. 
 
Genomförande 
Organisatoriska frågor, genomförandetid sida 41 
Planen omfattar ett stort kvarter med många fastighetsrättsliga frågor och 
anslutningar till gatunätet som måste lösas. Överväg om genomförandetiden 
ska vara längre. 
 
Beslut 
- Lämna förvaltningens förslag till yttrande som sitt. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens synpunkter och information har 
tagits i beaktande vid bearbetning av planförslag och planhandlingar. 
Information om fastighetsreglering och att bygglov inte kan lämnas för 
fastighet som inte överensstämmer med detaljplanen har förmedlats till 
fastighetsägarna. 
 
Plankartan 
Storlek på texten i plankartan är justerad enligt synpunkt. Plankartan är 
även kompletterad med uppgift om vem som levererat grundkarta samt 
höjdsystem. Bestämmelsen om tegel i fasader har förtydligats enligt 
synpunkt. Bestämmelser gällande maximal hårdgörning av mark har 
strukits då detta, i dagvatten- och skyfallsutredningen, inte är ett utpekat 
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krav för omhändertagande av dagvatten och skyfall. Möjligheten att 
anlägga infiltrerbara ytor kvarstår.  
Bestämmelserna i plankartan har sedan samrådet gåtts igenom, bearbetats 
och vissa har tagits bort. För att möjliggöra planförslaget och säkerställa 
en hög kvalitet bedöms kvarstående bestämmelser som nödvändiga för 
genomförande av planförslaget. Gällande markföroreningar, se svar ovan 
till yttrande 1.1.  
 
Illustration 
Illustrationen har kompletterats med dagvattenanläggningen på torget. 
Illustrationen visar planförslaget fullt utbyggt och fastighetsägarnas 
intentioner. Viss bearbetning av grönskan i illustrationen har gjorts sedan 
samrådet för att i större grad visa det som regleras till exempel visar nu 
illustrationen det antal träd som regleras genom planbestämmelser. 
Illustrationen av Västergatan är endast en vision från exploatörernas sida. 
Västergatans ombyggnad är inte en del i detaljplaneprojektet och kommer 
inte byggas ut som en del av detaljplanens genomförande. 
 
Bebyggelseförslaget  
Planförslaget har justerats för att förbättra dagsljusförhållanden på gårdar. 
På de underbyggda gårdarna säkerställs att träd planteras och får ett 
minsta jorddjup om 80 cm.  
 
Planbeskrivningen 
Informationsrutan har tagits bort till granskningsskedet. 
Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. 
Samtliga trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås 
ersättas med nya träd. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av 
alléträden med följande villkor: 
4. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen 

vinner laga kraft. 
5. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens 

genomförandetid gått ut. 
6. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med 

ansökan. 
 
I planförslaget säkerställs att trädrader återplanteras genom 
planbestämmelse i plankartan.  

Trafik och parkeringsutredningen är uppdaterad med aktuella trafikflöden 
enligt synpunkt. Under oktober 2020 utfördes även mätningar för 
Repslagaregatan vilka också finns med i utredningen. 
 
Kvarterstorget med bilparkeringar och biltrafik är inte planerat som friytor 
för barn. De norra och södra gårdsytorna, mellanliggande gränd samt 
takterrasser inom respektive kvarter utgör friyta för boende inom respektive 
kvarter. 
Se även svar till yttrande 1.1 ovan gällande genomsläppliga material. 
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Synpunkter och information gällande dagvatten, placering av nätstationen 
och barnperspektivet har tagits i beaktande vid bearbetning av planförslag 
och planhandlingar.  
Sol- och dagsljusförhållanden samt buller har studerats vidare under 
granskningsskedet. 
 
Synpunkter gällande planens genomförandetid har tagits i beaktande. 
Kommunledningskontorets bedömning är att genomförandetiden för planen 
inte ska ändras. 
 
2.2  Kultur och fritidsnämnden  m.e 
Planbeskrivning s.14 rubrik service – verksamheter som tillkommit sedan 
ombyggnad av lokal är inte med. Byggnaden har nyligen genomgått 
ombyggnation och flera olika verksamheter har flyttat in.  
 
Planbeskrivning s.24 rubrik parkering – I takt med att parkeringar i centrala 
Eslöv byggs bort har diskussioner uppkommit gällande parkeringshus. I 
dokumentet står det att parkering ska ske i nedsänkt garage, kan man utreda 
möjligheten att göra större nedgrävt garage som allmänheten kan ta del av?  
 
Planbeskrivning s.39 rubrik rekreativ miljö – Här står att området i nuläget 
inte har några rekreativa värden. Detta visar på samma sätt som tidigare 
kommentar på s.14 att dokumentet verkar föråldrat och inte beaktar 
ombyggnaderna som just blivit färdiga där gym och padelbanor tillkommit.  
 
Kultur och fritid ser positivt på att möjlighet till fysisk aktivitet finns 
centralt tillgängligt och ser gärna att dessa möjligheter kvarstår. 
 
Sammanfattningsvis tycks det vara en välarbetad planbeskrivning, Kultur 
och fritid är positiva till de delar som visar att cykel- och gångtrafik ska 
kunna fungera smidigt tillsammans med tidigare bebyggelse. 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter har tagits i beaktande vid 
bearbetning av bebyggelseförslaget. Planbeskrivningen har förtydligats 
enligt synpunkter ovan. Planen möjliggör parkeringsanläggning för 
allmänheten samt lokaler för centrumändamål såsom till exempel gym och 
träningslokaler.  
 
2.3 Vård och omsorgsnämnden   m.e 
Efter genomgång av planförslaget gör ansvarig handläggare följande 
bedömning. 
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Ur Vård- och Omsorgs synvinkel är det särskilt väsentligt att lyfta fram 
omständigheten, att den tilltänkta bebyggelsen kommer att ianspråkta en 
stor och central yta inom Eslövs tätort som idag används som bilparkering. 
Detta leder i sin tur till att frågor om tillgänglighet, i synnerhet för äldre och 
funktionshindrade, blir relevanta. 
 
Behov av bilparkering kommer att finnas såväl för de som besöker 
matvaruaffären samt de boende i de nya stadskvarteren. Denna aspekt lyfts 
med tydlighet fram i detaljplaneförslaget, sida 25. Det bör dock poängteras 
att den nuvarande parkeringsytan även kan ha betydelse, inte enbart för 
besökande av den befintliga matvaruaffären, utan även för andra personer 
som besöker Eslövs centrum. I fråga om detaljplanens analys av behovet av 
bilparkering anser Vård och Omsorg att ett närmare resonemang bör föras 
med avseende på den föreslagna bebyggelsens inverkan på det totala 
behovet av parkeringsyta inom Eslövs centrum. Vård och Omsorg anser 
även att det, med tanke på markens centrala belägenhet inom tätorten samt 
behovet av att tillgodose samtliga medborgares intressen, är lämpligt att i 
detaljplanen även möjliggöra för inrättande av trygghetsboende. 
 
Med ovanstående synpunkter lämnar Vård och Omsorg detaljplaneförslaget 
i övrigt utan erinran. 
 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter har tagits i beaktande vid 
bearbetning av planförslag och planhandlingar. Detaljplanen möjliggör 
parkeringsanläggning för allmänhet samt trygghetsboende. Men det kräver 
inte att detta byggs. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven för 
bostäder och parkering enligt PBL kan uppfyllas.  
 
2.4 Barn- och familjenämnden  i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
 
2.5 Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
   
2.6  Merab     i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
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Noteras 
 
2.7 Kraftringen    m.e 
Kraftringen önskar återgå till ett klart definierat E-område (se sid 20 i 
planbeskrivningen) istället för den flexibla planbestämmelse som införts på 
plankartan. Anledningen till detta är att placeringen av nätstation lämpligen 
bör ske efter nättekniska överväganden. Att ”klämma” in en nätstation där 
den mest smälter in i den nya bebyggelsen bäddar för komplicerade 
ledningsdragningar och sämre funktionalitet. Nätstationens storlek är 
beroende av vilken effekt som behövs i området. Laddstolpar, solceller och 
bergvärme som planeras i området innebär ökat effektuttag och därmed en 
större nätstation. E-området ska förutom byggnaden innehålla ett fritt 
område kring byggnaden som är öronmärkt för teknisk anläggning. Därtill 
får brännbar byggnadsdel inte uppföras närmare än 5 meter från 
nätstationen. Nätstationen kan inte kringbyggas på alla sidor utan måste 
minst ha en sida dit det är möjligt att komma fram med tunga transporter. 
Nätstationen levereras i standardutförande. Av elsäkerhetsskäl finns 
begränsningar hur nätstationen får utsmyckas. Eventuell utsmyckning 
bekostas av exploatören. 
 
Då gatorna och torgen i området utgör kvartersmark (och inte kommunägd 
allmän platsmark) önskar Kraftringen att planbestämmelsen U läggs till för 
den nord-sydliga genomfartsgatan samt även för den ost-västliga 
gångstråket. Här kan Kraftringen tycka att det vore lämpligt med en flexibel 
(inte lokaliserad) placering av U-området eftersom ledningsdragning ännu 
inte är planerad. 
 
Kraftringen önskar att det framgår av planbeskrivningen att befintliga 
ledningar tillhörande Kraftringen som inte kan ligga kvar i befintligt läge 
flyttas på bekostnad av exploatören. En grundläggande förutsättning för flytt 
av ledning som är i drift är att det finns ett ställe att flytta den till. 
 
Innan nätstation och nya matarkablar uppförs i området ska servitutsavtal 
för dessa tecknas med markägarna. Kraftringens mallavtal ska därvid 
användas. Kraftringen Nät AB tillämpar de avtal som tagits fram centralt av 
branschorganisationen Energiföretagen. I servitutet kan det även behöva 
regleras rätten till tillfart till E-området. 
 
Även vad det gäller eventuell fiberdragning inom de allmänna utrymmena 
på kvartersmarken önskar Kraftringen teckna servitutsavtal innan 
ledningarna anläggs.  
 
Detsamma gäller för fjärrvärme, men eftersom området ska värmeförsörjas 
med bergvärme blir inte detta aktuellt. Dock kan det nämnas att området 
lämpar sig väl för fjärrvärmeanslutning med tanke på nätets placering och 
dimension. 
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Kommunledningskontorets kommentarer: 
Kraftringens synpunkter har tagits i beaktande vid bearbetning av 
planförslag och planhandlingar. Läge och omfattning av e-område för 
nätstationen, u-område med mera har utretts under granskningsskedet i 
samråd med Kraftringen. 

3. Sakägare  
 
3.1 Eslövs Bostads AB    m.e 
Eslsövs Bostads AB är i egenskap av ägare till grannfastigheten, Valpen 33, 
berörda av rubricerat planförslag. Våra berörda hyresgäster har informerats 
om samrådet och lämnar eventuella synpunkter direkt till er. 
 
Vi är positiva till den byggnation som detaljplaneförslaget skulle ge 
möjlighet till. De föreslagna byggrätterna ger möjlighet till en klok 
förtätning och utveckling av stadsrummet. 
 
Erfarenhetsmässigt vet vi att byggnation i nära anslutning till bostäder och 
andra verksamheter ofta ger upphov till störningar för boende och 
näringsidkare. Vi vill därför uppmana kommunen och exploatören att 
prioritera kort byggtid och störningsbegränsande åtgärder för kringliggande 
fastigheter. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras. Synpunkter och önskemål om att prioritera kort byggtid har 
förmedlats till exploatörsgruppen. 
 

4. Övriga 
 
4.1 Centerpartiet   m.e 
Centerpartiet i Eslöv har tittat på förslaget som är ute på remiss för 
synpunkter och samråd.  
Det vi upptäcker vid första anblicken är att det verkar vara en kraftig 
exploatering av den stora tomten som innehåller en byggnad för tidigare 
DOMUS och numera ombyggd till en COOP butik och flera andra 
verksamheter bl.a. en ny paddelhall som invigdes för kort tid sedan.  Vi i 
Centerpartiet förstår inte riktigt varför denna befintliga byggnad i det 
pågående skedet av planeringen för kvarteren, skall ingå i planförslaget. Det 
anges i underlaget att byggnaden skall vara kvar minst 10 år fram i tiden på 
grund av avtal med befintliga hyresgäster. Varför då brådska med planering 
av denna östra del. 
 
 Vi vill att följande justeringar skall göras: 
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 Ta bort östra delen med befintlig byggnad från planförslaget 
eftersom ett byggande av denna del kommer dröja minst 10 år i 
framtiden. Planförslaget anger en genomförandetid på 5 år.  

 Planlägg enbart den västra delen.  
 Högsta höjd 7 våningar i likhet med den högsta byggnaden i kv. 

Valpen som är ett grannkvarter till planförslaget. 7 
våningsbyggnaden är beläget utmed Västergatan. I övrigt 5 våningar. 
Vi anser att det harmoniserar bäst i denna del av Eslövs tätort.  

 Minska också exploateringen av denna västra del som automatiskt 
blir följden med minskad våningshöjd och färre hus.  

 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Det är fastighetsägarnas önskan att gemensamt ta fram en ny detaljplan för 
berört område. Fastighetsägarna för Stenbocken 14 och Stenbocken 15 har 
2017-10-16  gemensamt ansökt om att få göra detaljplan för kvarteren 
Stenbocken 14 och 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 
2017-11-28 att ge positivt planbesked och planuppdrag för detaljplan för 
kvarteret Stenbocken 14 och 15.  
 
Centerpartiets synpunkter har tagits i beaktande vid bearbetning av 
planförslag och planhandlingar. Kommunledningskontorets bedömning är 
att det finns fördelar att planera för en helhet för berört område. Då det 
även är fastighetsägarens önskan ser Kommunledningskontoret det inte 
motiverat att ta bort den östra delen av planförslaget.  
 
4.2 Fastighetsägare till Sebran 34 och 35  m.e 
Vi planerar att uppföra flerbostadshus på vår fastighet och har 2020-10-23 
lämnat in en begäran om planändring. Vi har tagit del av rubricerad 
samrådshandling och har följande kommentarer och synpunkter. 
 
Den planerade bebyggelsen kommer att påverka solförhållanden på 
fastigheten Sebran 34 och 35. I planbeskrivningen på sidan 36 anges "Kv. 
Sebran. Norr om planområdet, kommer också att bli påverkat av den 
planerade bebyggelsen. Här finns dock bara verksamheter vars behov av 
solljus är betydligt mindre än det är för bostäder och det finns också bra 
förutsättningar att skapa platser med goda solförhållanden en bit in i kv. 
Sebran."  
 
Med den planerade bostadsbebyggelsen förändras behovet av goda 
solförhållanden. 
 
Vi kräver:  

 att hushöjderna längs Repslagaregatan sänks så att Sebran 34 och 35 
inte påverkas under perioden mars — oktober. 

 att det upprättas en sol-skuggstudie med varje berörd timme 
redovisad. 
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Kommunledningskontorets kommentarer:  
Synpunkterna gällande solförhållanden har tagits i beaktande vid 
bearbetning av planförslag och planhandlingar. Skugg- och solljuspåverkan 
på Sebran 34 och 35 har utretts under detaljplanens granskningsskede. 

 
Studierna visar att den nya bebyggelsen har viss påverkar på 
kvarteret Sebran vid vårdagjämning och således under 
vinterhalvåret. Vid sommarsolstånd påverkas inte kvarteret 
Sebran  av tillkommande bebyggelse. Kommunens bedömning är 
att denna påverkan på solljuset är inom rimliga gränser med 
tanke på det centrala läget i Eslöv. 
 
 
4.3 Boende Valpen  
 m.e 
Jag bor på Repslagaregatan 21, och jag har fått information (av Ebo) om att 
ni på kommunen vill bygga fler bostäder på Coop parkeringen och Coop 
huset. Det är bra att det byggs mer i Eslöv, men jag blev lite chockad och 
sen irriterad att ni vill bygga just där. Det är två saker. 
 
För det första: Bygga på parkeringen! Var ska alla i Eslöv + besökare 
parkera? Ni kan inte ta bort var enda parkeringsplats. Det blir inte ett bilfritt 
samhälle för det. Folk kör bil, så är det bara. Vi i Eslöv behöver ett P-hus! Jag 
vet att Ebo har planer på att bygga ett vid gamla Jysk men det tar tid innan 
det händer. Måste ha ett Phus närmare city. Om ni ska bygga på Coop 
marken, måste ni rita in och bygga ett där. Både för boende och besökare. 
(Ett förslag är att ni tar och besöker Kristianstad. Där har de byggt en ny 
galleria mitt i city med ett P-hus intill. Som tar IDO-tals bilar.) 
 
För det andra: Riva Coop-huset! Som nyss blev renoverat, fint och fräscht. 
Snacka om att slänga pengarna i sjön och miljön. Det bor många äldre nära 
Coop som tar sin promenad och handlar där. Får sitt sociala umgänge mm. 
De orkar inte gå till tex, Ica. Det är inte bara de äldre som behöver Coop. 
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Vi, andra, som bor i city handlar också där. Om Coop försvinner måste vi ta 
bilen till Ica, Willys eller Flygstaden, och det är ju inte bra för miljön. Ett 
förslag: Kan man inte bygga vidare "uppåt" på Coop huset? Bostäder eller 
P-hus. 
 
Ja, det är vad jag tycker och tänker om era planer. Jättebra med bostäder 
men det behövs P-platser/hus också!!!! 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Det är fastighetsägarnas önskan att utveckla sina fastigheter och ta fram en 
ny detaljplan för berört område. Området planeras för bostäder, 
centrumändamål och parkering. Detta innebär att det även fortsättningsvis 
kommer finnas möjlighet för en stor matvaruaffär med tillhörande 
parkering, precis som i dag. 
 
4.4 Boende     m.e 
Vi som bor i området uppskattar att det finns en så bra affär där vi kan köpa 
mat mm så nära oss. Så länge ni ser till att det kommer in en bra affär i 
bottenvåningen i minst en av de nya byggnaderna så har jag inga andra 
problem med planen. Om det inte kommer finnas en affär med liknande 
utbud, så kommer extremt många som bor här bli väldigt upprörda. 
Närheten till affären gör det attraktivt att bo här. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Detaljplanen möjliggör för en stor matvaruaffär i bottenvåningen i norra 
delen av kvarter Stenbocken 14. Se även svar ovan, yttrande 4.3. 
 
4.5 Bernt Lindén    m.e 
Synpunkter på detaljplaneförslaget för Stenbocken 14 och 15 
 
Ni uppmanar i annonser "Tala om vad du tycker om planerna för 
Stenbocken 14 och 15". Jag har därför studerat förslaget och vill härmed 
lämna mina synpunkter. Eslövs ledande politiker har formulerat visionen 
"Eslöv skall vara Skånes bästa kommun att bo och verka i ". Jag gillar 
tanken/målet då det också rimligen innebär att man i Eslöv skall planera för 
och bygga områden och bostäder med hög (eller åtminstone god) kvalité. 
 
Planförslaget 
Tyvärr har dessa goda ambitioner inte varit vägledande för arbetet med 
detaljplanen i Kv. Stenbocken. I stället har planeringen styrts av en strävan 
att exploatera marken så hårt som möjligt och med höga byggnadshöjder 
som är främmande för Eslöv.  
 
Den enda motiveringen för detta återfinns på sidan är 32 i 
planbeskrivningen, där skrivs: "En stor del av byggrätterna i planförslaget är 
högre än de centrala kvarteren. Skalan på bebyggelsen i planförslaget är ett 
resultat av att höga byggnader skapar intressanta utblickar, vilket ger bra 
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förutsättningar för attraktiva lägenheter, samt vår tids ekonomiska 
förutsättningar för bebyggelse." 
 
Argumenten håller inte. För några få år sedan byggde Ebo det intilliggande 
kvarteret Valpen med klart måttligare exploateringsgrad. Valpen har blivit 
ett uppskattat bostadskvarter. Tag lärdom av detta! 
 
Resultatet av den valda linjen - "exploatera hårt" - har blivit en detaljplan 
som inte är tillräckligt bra för att accepteras och fastställas i Eslöv. 
Planförfattarna verkar medvetna om att planen har brister eller "ligger på 
gränsen" men drar inte den rätta slutsatsen av sina egna iakttagelser - 
nämligen att minska exploateringsgraden. Exempelvis skriver man: 
 
På sidan 36: 
"Den föreslagna bebyggelsen på kv. Stenbocken kommer att skymma 
morgonsolen för delar av byggnaderna på kv. Valpen, men bedömningen är 
att de anpassningar som är gjorda är tillräckliga och att påverkan på solljuset 
är rimlig med tanke på det centrala läget i Eslöv." 
 
"Solstudierna visar att de nya bostadsgårdarna till stor del blir skuggiga 
stora delar av dagen." 
 

På sidan 37: 
"Förutsättningar för att klara dagsljuskraven inom den planerade 
bebyggelsen bedöms som svåra. På flera ställen förekommer 
avskärmningsvinklar på 45 grader och över. Dagsljusförhållandena kommer 
att studeras mer fördjupat till granskningen och för delar av bebyggelsen 
kan det komma att krävas ändringar i planförslaget för att klara 
dagsljuskraven." 
 
Omfattning och genomförandeplan 
Planen har en genomförandetid på fem år. Det förutsätts normalt i 
planeringssammanhang att syftet med detaljplanen blir till verklighet under 
den tiden. I genomförandeplanen skrivs att byggandet av de två östra 
kvarteren beräknas byggas först om ca 10 år. Ingen motivering ges till 
varför man gör denna avvikelse från normal planeringspraxis. Märkligt. 
 
Vad bör då göras? 
 

Jag föreslår Eslövs planerare och politiker att göra följande: 
 
Undanta planens östra halva, det är olämpligt att planera detta nu om det 
beräknas bli aktuellt först om ca tio år. Behov förändras och erfarenheter 
vinns under tio år. 
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Arbeta vidare med den västra halvan (kvarter 1 och 3). Men gör följande 
justeringar: 
 

 Slopa de två fristående husen på gården. Det innebär att den fria 
(obebyggda) markytan ökar med 25%. Bättre utblickar, sol och 
dagsljus (även för Valpen). 

 Tillåt högsta byggnadshöjd (lika kv Valpen) 7 våningar mot 
Västergatan, 5 våningar i övrigt. 

 Sammantaget betyder dessa två ändringar att BTA minskas från 14 
200 kvm till 11 250 kvm och antalet lägenheter från ca 140 till ca 
110. Men det blir ett område som ni kan stå för. 

 Om markägarna inte accepterar detta så erbjud att kommunen köper 
marken och låter Ebo eller annan exploatör bygga husen, eventuellt 
som bostadsrätter. 

 Skulle de inte vilja fullfölja med en ändrad/förbättrad plan eller sälja 
marken till rimligt pris så låt saken bero så länge. Det är ingen ko på 
isen! 

 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Det är fastighetsägarnas önskan att gemensamt ta fram en ny detaljplan för 
berört område. Kommunledningskontoret ser också fördelar med att 
detaljplanera de två fastigheterna utifrån ett helhetsperspektiv. Merparten 
av planområdet avses byggas ut inom genomförandetiden och då 
detaljplanen gäller till dess den ändras eller upphävs ser 
Kommunledningskontoret inga motiv till att förlänga genomförandetiden.  
 
Synpunkter gällande exploateringsgrad såväl som sol-och 
dagsljusförhållanden inom planområdet samt påverkan på omgivande 
bebyggelse har studerats vidare under granskningsskedet. Resultatet från de 
fördjupade studierna har vägts in och tagits i beaktande vid bearbetning av 
bebyggelseförslaget. 
 
4.6 Anonym    i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
 
4.7 Flygplatserna   i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
 

De huvudsakliga ändringarna efter samrådet är: 
 Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom 

sänkta våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till 
kvalitéer inom Eslövs befintliga stenstad.  
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 Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar, 
gränder och takterrasser med syfte att öka boendekvaliteter och 
vistelsevärden för både barn och vuxna.  

 Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friyta på berörd gård. De 
kvarvarande radhusens position har justerats för att öka storleken på 
bostadsgården.  

 Läge och utbredning för tekniska anläggningar såsom nätstation 
samt dagvatten- och skyfallsanläggning har bestämts och preciserats 
i planhandlingarna.  

 Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på 
påverkan på omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar.  

 Bullerutredningen har kompletterats med påverkan från järnvägen 
samt justerats i enlighet med bearbetade byggnadshöjder.   

 En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts efter 
samrådet. Undersökningen klargör mark-förutsättningarna för 
byggnation av bostäder inom planområdet. 

 Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med skyfall. 
 
Utöver detta har, förtydliganden i planbeskrivningen, mindre bearbetningar 
av planförslaget samt redaktionella justeringar av planhandlingar i enlighet 
med inkomna yttranden, gjorts.   
 
 
 
Hilda Hallén   Mikael Vallberg 
Planarkitekt   Planchef
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Standardförfarande:  

 

VAD ÄR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 
plankartans innebörd. 

PLANPROCESSEN  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 
sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 

KSAU har beslutat (2021-06-08) att detaljplanen ska hållas tillgänglig för 
granskning till och med XX XX 2021.  
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INLEDNING 
SYFTE  

Syftet med detaljplanen för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 är att skapa 
förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och 
centrumverksamheter i ett historiskt strategiskt läge i Eslöv. Kvarteren ska ta 
tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum. De ska vara en del av 
stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område som är av 
riksintresse för kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i form av gröna 
gårdar och takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig genom området. Dagvatten 
och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska fungera för etappvis 
utbyggnad och utveckling. 

SAMMANFATTNING  

Kvarteret Stenbocken är beläget i skärningspunkten mellan tre karaktärsområden i 
utkanten av centrala Eslöv. Två av kvarterets sidor angränsar till huvudgatorna 
Västergatan och Västerlånggatan, som är historiska stråk i staden. Områdets 
sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar 
varandra vilket gör detta till en strategisk entréplats till centrala Eslöv. 

Fastigheterna är i dagsläget bebyggda med en COOP-butik och en större 
markparkering. Fastighetsägarna önskar gemensamt utveckla fastigheterna med 
målet att kvarteret ska bli en ny attraktiv del av Eslövs centrum med blandade 
funktioner såsom bostäder och centrumverksamhet. 

Planförslaget möjliggör ca 29 000 kvm BTA i bebyggelse om två till åtta våningar, 
vilket innebär ca 260 nya bostäder, 3 200 kvm lokalyta, privata gårdar och 
gemensamma takterrasser samt parkering i delvis eller helt nedgrävt garage. 
Bebyggelsens utformning och materialval utgår från stenstadsbebyggelsen i 
centrala Eslöv. Stenstaden är en viktig del i riksintresset för kulturmiljövård som 
stora delar av centrala Eslöv ingår i. Bebyggelseförslaget har en hög arkitektonisk 
ambitionsnivå vilken säkerställs genom utformningsbestämmelser i plankartan. 
Planförslagets genomförande innebär en förtätning och utvidgning av innerstaden 
som väl överensstämmer med kommunens mål om att utveckla Eslövs centrum för 
att skapa en levande innerstad med fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. 
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De huvudsakliga ändringarna efter samrådet är: 

 Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom sänkta 
våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till kvalitéer inom 
Eslövs befintliga stenstad.  

 Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar, 
gränder och takterrasser med syfte att öka boendekvaliteter och 
vistelsevärden för både barn och vuxna.  

 Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friyta på berörd gård. De 
kvarvarande radhusens position har justerats för att öka storleken på 
bostadsgården.  

 Läge och utbredning för tekniska anläggningar såsom nätstation samt 
dagvatten- och skyfallsanläggning har bestämts och preciserats i 
planhandlingarna.  

 Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på 
påverkan på omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar.  

 Bullerutredningen har kompletterats med påverkan från järnvägen samt 
justerats i enlighet med bearbetade byggnadshöjder.   

 En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts efter samrådet. 
Undersökningen klargör mark-förutsättningarna för byggnation av 
bostäder inom planområdet. 

 Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med skyfall. 
 

Utöver detta har, förtydliganden i planbeskrivningen, mindre bearbetningar av 
planförslaget samt redaktionella justeringar av planhandlingar, gjorts.   

 

Alla utredningar som har gjorts av andra än kommunen, där konsultnamn 
redovisas, har bekostats och upphandlats av exploatörerna. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLANDATA 

Lägesbestämning 
Kvarteret Stenbocken är beläget norr om Västergatan och väster om 
Västerlånggatan ca 300 meter från Stora Torg i centrala Eslöv. Kvarteret ligger 
precis utanför Eslövs centrum. 

 
Kvarteret Stenbocken 14 och 15 med omgivning 

Areal och Markägoförhållanden 
Planområdet är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15. 
Fastigheterna kallas i den fortsatta texten för kvarteret (kvarteret) Stenbocken. 
Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och 
Byggsystem Öresund. 

Plansituation och angränsande fastigheter 
För planområdet finns en gällande detaljplan från 1971. Planområdet omgärdas av 
fastigheten Eslöv 53:4 som utgörs av gatumarken samt gång- och cykelväg i direkt 
anslutning till Stenbocken. Omgivande kvarter är Sebran i norr, Timmermannen i 
öst, Kamelen och Druvan i syd samt Valpen i väst.  
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Stenbocken med omgivande kvarter, karta lantmäteriet. 

Befintlig stadsbild och markanvändning 
Kvarteret utgörs i dag av en låg, bred och djup byggnad inrymd för handel i en 
våning (två våningar utmed Västerlånggatan). Västra delen utgörs av en stor 
markparkeringsplats. Innan dagens handel och parkeringsyta bestod kvarteret av 
låg gathusbebyggelse med bostäder och verksamheter som revs 1972 för att ge 
plats åt Domus. Området är sedan dess i huvudsak hårdgjort men kantas mot 
omgivande gator av trädrader i norr och söder samt av enstaka träd i öster. 

I Stadsbyggnadsprogram för Eslöv redovisas en stadsbildsanalys som tydliggör 
bebyggelsekaraktärerna. Den visar att kvarteret Stenbocken ligger strategiskt i 
skärningspunkten mellan tre karaktärsområden, där tre av kvarterets sidor 
angränsar till de stora infartsgatorna till Eslöv. Två av gatorna, Västergatan och 
Västerlånggatan är huvudgator och strategiska stråk i staden. Kvarteret 
Stenbockens sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan 
korsar varandra vilket gör detta till en betydande entréplats till centrala Eslöv. 
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I öster finns stenstaden vars stildrag härstammar från 1870 - 1930. Stenstaden 
domineras av bebyggelse om 2 till 5 våningar i kvartersstruktur där husen har en 
tydlig och direkt koppling till omgivande gator. Fasaderna är i stor utsträckning 
utförda i tegel eller puts.  

Ortofoto från 1975. Tidigare bebyggelse är nu riven och för att ge plats åt storhandel med 
omgivande parkering. Söder om Västergatan ligger den äldre gathusbebyggelsen kvar. 

Sydväst om kvarteret Stenbocken ligger Trollsjöområdet. Här finns ett varierat 
bestånd av fristående bostadshus med många större villor från 1910 - 1920-tal. 
Gatorna i den norra delen av Trollsjöområdet är i stor utsträckning rätvinkliga och 
de stora tomterna rymmer grönskande trädgårdar som bidrar till områdets karaktär. 
Västerut bortom kvarteret Valpen, domineras bebyggelsen längs Västergatan av 
gathus.  

Historik  
Erik Bülow-Hubes stadsplan från år 1913 omfattade planområdet och föreslog en 
norr-södergående gata som gick genom området som delade upp det i två kvarter, 
denna gata genomfördes dock aldrig. På platsen fanns gathus i likhet med 
omgivande bebyggelse längs Västergatan.  
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Stadsplan över Eslöv 1913, planområdet streckad ring i mitten. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan 
Planområdet ingår i Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 
2018-05-28. Översiktsplanen redovisar följande förslag till markanvändning: Inom 
västra Eslövs befintliga struktur tillkommer upp till 600 nya bostäder fram till 2035 
genom förtätning i lämpliga lägen. Ny bebyggelse ska komplettera och stärka 
befintliga värden. Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar särskilt till 
vattenhantering, buller, grönstruktur och kulturmiljö, samt riksintresse för 
kommunikationer och riksintresse för kulturmiljö. 

I översiktsplanen står vidare beskrivet att vid exploatering i Eslöv gäller planering 
för öppna dagvattenlösningar och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur 
ska planeras för att möjliggöra avrinning och fördröjning av dagvatten och det 
förespråkas att dagvatten ska renas så nära källan som möjligt för att undvika 
belastning på recipient. Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och 
åtgärdsplan för skyfall och dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster 
om det aktuella planområdet fyller viktiga funktioner som rinnvägar och för 
fördröjande åtgärder.  

Planförslaget för Stenbocken 14 och 15 bedöms vara förenligt med gällande 
översiktsplan Eslöv 2035. 
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Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring 
av stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”, kommunens 
planbeteckning är S. 151 och planbeteckning hos Lantmäteriet är 12-ESL-199. 
Detaljplanen vann laga kraft 1971-03-19. I gällande detaljplan är fastigheterna 
planlagda för Område för handelsändamål och medger bebyggelse i två våningar. 

Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring av 
stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv” 

Angränsande detaljplaner  
1. 1285-P283, Detaljplan – för bostäder i centrala Eslöv. Del av 

kvarteret Valpen 
2. 12-ESL-259, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 111 

Sebran i Eslöv. 
3. 12-ESL-294, Förslag till ändring av stadsplan för centrala Eslöv. 
4. 12-ESL-301, Förslag till stadsplaneändring för området kring 

föreningstorget. 
5. 12-ESL- 370, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21 

Timmermannen i Eslöv. 
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6. 12-ESL-376, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 106 
Kronhjorten och 104 Isbjörnen i Eslöv. 

7. 12-ESL-377, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret 22 
Stenhuggaren i Eslöv. 

8. 12-ESL-386, Förslag till ändring av stadsplanen för område kring 
Föreningstorget i Eslöv. 

9. 12-ESL-471, Förslag till ändring av stadsplanen för Eslövs 
ytterområde. 

10. 12-ESL-492, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21 
Timmermannen i Eslöv. 

11. 1285-P19, Del av kvarteret Druvan Eslöv, Eslövs kommun, 
Malmöhus län. 

12. 1285-P98_174, Detaljplan för skola och handel, del av kvarteret 
Valpen-Stenbocken. 

13. E296_E308, Ändring genom tillägg till detaljplan för 
Timmermannen 16 med flera i Eslöv. 

14. 1285-P19, Förslag till ändring av stadsplan ”Del av kvarteret 
Druvan”, Eslövs kommun. 
 

 
Angränsande detaljplaner och gällande plan  
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Bostadsförsörjningsprogram  
Enligt kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram präglas 
bostadsmarknaden i regionen av brist på billiga hyreslägenheter och bostadsbristen 
har blivit särskilt allvarlig för grupper med lägre inkomster. Behovet av hyresrätter 
är stort i kommunen men betalningsförmågan för nyproduktion är låg. Flyttkedjor 
behövs därför för att frigöra billiga lägenheter till hushåll med lägre inkomster. För 
äldre med eget kapital är även bostadsrätt ett alternativ. Utbudet av studentbostäder 
är begränsat. För att undvika boendesegregation och för att skapa flexibilitet på 
bostadsmarknaden bör enligt bostadsförsörjningsprogrammet framtida bebyggelse 
ske med varierade upplåtelseformer och hustyper. Ett ökat antal äldre och minskat 
antal sjukvårdsplatser i kommunen ställer ökade krav på att bostäder anpassade 
efter äldres behov finns i kommunens bostadsbestånd.  

Det pågår arbete med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Sedan det nu 
gällande bostadsförsörjningsprogrammet antogs har andelen hyresrätter ökat i 
kommunen och inflyttningen har ändrat karaktär varför bedömningen av läget och 
behoven kan komma att se annorlunda ut.  

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2017-11-28 att ge positivt 
planbesked och planuppdrag för detaljplan för kvarteret Stenbocken 14 och 15. 

Riksintressen  
Hela planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården med 
beteckning M182 med motiveringen:  

”Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens och industrialismens betydelse för den 
moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden successivt 
utvecklades till planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom stad. Uttryck för 
riksintresset: Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före 
järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna 
rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta, 
stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med bostäder 
och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga 
byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet 
"Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra 
till järnvägen knutna byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med 
hus i företrädesvis rött och gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets 
utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, grönskande 
tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan bebyggelse som visar 
den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.” 
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MILJÖBALKEN 

Biotopskydd 
Eslövs kommun har gjort en trädinventering som visar att det i norra delen av 
planområdet, på Repslagaregatans södra sida, finns en trädrad om totalt 15 
naverlönnar som har biotopskydd. Söder om kvarteret Stenbocken längs 
Västergatan finns mindre avenboksträd i rad med biotopskydd. Inventeringen visar 
även att rönnträden planterade i fastighetsgräns mot kvarteret Valpen innefattas av 
biotopskydd.  
 
KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Planområdet 
ingår dock i riksintresset för kulturmiljövården som inkluderar hela centrala Eslöv. 
Ett karaktärsområde är stråket längs Västergatan där bebyggelsen domineras av 
gathus som började bebyggas på 1860-talet. Särskilt utmärkande är gathusen längs 
Västergatan, Vångavägen och Karlavägen. Gathusen är små, 1 - 1½ våning och 
individuellt utformade. Husen är placerade längsmed gatorna med trädgårdar på 
baksidan. Fasaderna är utförda i tegel eller puts och entréer ligger mot gatan. 
Gatans sträckning och gathusens placering utgör historiska spår som berättar om 
Eslövs framväxt. 

Ortofoto 1960. Gathusbebyggelse i liv med gatan och trädgårdar på baksidan 
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Arkeologi/Fornlämningar 
Området innehåller inga kända fornlämningar.  

SERVICE 

I planområdet idag finns en livsmedelsbutik, restaurang, café, gym och padelhall. 
Byggnaden har nyligen genomgått ombyggnation och flera olika verksamheter har 
flyttat in. Området ligger i direkt anslutning till Eslövs centrum, där det finns ett 
relativt stort utbud av butiker, restauranger och annan service.  

Inom cirka 300 meter finns tre förskolor. Inom cirka 1 km finns Grundsärskola, 
Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.   

TRAFIK  

Planområdet ligger norr om Västergatan och väster om Västerlånggatan i 
anslutning till Eslövs centrum och på 10 minuters gångavstånd eller 4 minuters 
cykelavstånd till Eslövs station (ca 800 meter). Förutsättningarna att arbeta och bo 
inom kvarteret utan bil är goda med hänsyn till närheten till centrum, befintligt 
utbud av handel och service samt närheten till hållplatser för stadsbuss, regionbuss 
och tåg.  

Övergripande gatustruktur 
Västergatan och Västerlånggatan är huvudgator och ingår i det övergripande 
gatunätet i Eslöv. Västergatan går i väst/östlig riktning genom de centrala delarna 
av Eslöv. Gatan fortsätter västerut som Trollenäsvägen och ansluter till väg 17 norr 
om Eslöv. Västergatan övergår till Östergatan/Ringsjövägen öster om järnvägen 
och ansluter till väg 17/väg 113 öster om tätorten. Längs Västergatan går ett viktigt 
cykelstråk för cyklande in mot centrum och stationen.  
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Västerlånggatan går i nord/sydlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. I 
söder ansluter gatan till Solvägen/Trehäradsvägen och vid Föreningstorget byter 
gatan namn till Smålandsvägen och ansluter till väg 17 och väg 113 norr om 
tätorten. 

Gång- och cykelvägar 
Utmed Västergatans norra sida finns gångbana och cykelbana vilka sträcker sig 
vidare både mot väster och öster. På Västergatans södra sida finns trottoar.  

Cykelbanan utmed Västergatan är del i ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning. I 
nordsydlig riktning går även ett cykelstråk väster om kvarteret Stenbocken, vilket 
ansluter till stråket utmed Västergatan. 

Trottoarer finns längs Västerlånggatans båda sidor. Längs södra delen av 
Västerlånggatan finns även enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av gatan. I 
höjd med Villavägen upphör cykelbanorna och cyklande hänvisas till blandtrafik 
norrut mot Västergatan/kvarter Stenbocken. 

Kollektivtrafik 
Västerlånggatan trafikeras av busslinje 2 med hållplatsläge vid kvarteret 
Stenbocken. Längs Västergatan, går busslinje 1 med hållplats i höjd med Coops 
parkering. Linjerna har en turtäthet på mellan 20 - 30 minuter dagtid på vardagar 
och båda går till Stora torget samt Eslövs station. 

Biltrafik och gatustruktur 
Enligt kommunens trafikmätningar från 2020 trafikeras Västergatan av cirka 5 550 
fordon per vardagsmedeldygn med 4,2 % tung trafik. På morgonen fördelar sig 
trafiken 60% österut och 40% västerut. På eftermiddagen är förhållandet det 
omvända. Västerlånggatan trafikeras av 6 580 fordon per vardagsmedeldygn med 
5,5% tung trafik. Mätpunkterna ligger i direkt anslutning till kvarteret Stenbocken. 
Repslagaregatan trafikeras av cirka 1 700 fordon per vardagsmedeldygn med 4% 
tung trafik. 

Parkering 
Inom planområdet finns i dag en stor markparkering tillhörande COOP-butiken 
med plats för nästan 200 parkeringsplatser. Längsgående parkering finns inte runt 
kvarteret i dag. 

Den 6 april antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm 
(Parkeringsnorm 2020) för kommunen. Parkeringsnorm 2020 antogs att gälla från 
den 20 april 2021. Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla i samband med att 
den nya parkeringsnormen börjar gälla. 
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Enligt parkeringsnorm 2020 höjs p-talet för bil i den centrala zonen i Eslöv från 3 
till 6 parkeringsplatser /1000 m2 BTA och för övriga staden från 6 till 8 
parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Den centrala zonen utökas både österut och 
västerut till följd av att Eslövs centrum växer. 

Parkeringsnormen för cykel utökas med platser för lastcykel men hålls i övrigt 
oförändrad. Utökningen av den centrala zonen innebär att kvarteret Stenbocken 14 
och 15 från den 20 april 2020 räknas till den centrala zonen. P-talet för bil är dock 
oförändrat då Stenbocken 14 och 15 definierades ligga utanför den centrala zonen 
tidigare medan den i Parkeringsnorm 2020 anses ligga inom den centrala zonen. 

NATUR 

Natur, park och rekreation 
Området är bebyggt sedan länge och marken är i huvudsak hårdgjord. Endast 
mindre zoner med träd, gräs och buskar finns närmast den omgärdande 
gatumarken. Området har i dag tre olika trädrader med biotopskydd och i övrigt 
låga naturvärden.  

Närmaste grönyta finns inom cirka 150 meter från planområdet, Stallhagen som är 
ett mindre grönområde på cirka 1,7 hektar. I Stallhagen ligger lekplatsen 
Vallarevägen. Ytterligare en lekplats Glasgränd, med ett stort aktivitetsutbud, 
ligger cirka 250 meter åt öster i Badhusparken.  

 

 

Tabell Parkering cykel/ 1000 m2 BTA   
 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 
 Cykel Lastcykel Cykel Lastcykel 
Flerbostadshus 20 2 20 2 
Småhus På egen fastighet 
Verksamheter 20 4 20 4 

Tabell Parkering bil/ 1000 m2 BTA   
 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 
Flerbostadshus 6 8 
Småhus På egen fastighet 
Verksamheter 6 8 
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Topografi 
Planområdet är cirka 1,6 hektarstort och utgörs idag nästan uteslutande av 
hårdgjorda ytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt skiljer 
endast 2,1 meter. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har tagits fram (Sweco 2020-06-01). De ytliga jordlagren 
utgörs enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) digitala jordartskarta av 
fyllning. Jorddjupet bedöms vara mellan 20 - 30 meter enligt SGU:s 
jorddjupskarta. 

Utförd undersökning visar att de övre jordlagren, under de hårdgjorda ytorna, 
utgörs av fyllning med varierande mäktigheter om cirka 0,5 - 2,0 meter.  
Fyllningen utgörs i huvudsak av grusig sand med varierande innehåll av tegel, 
humus och i östra delen även trä och flis. I den östra delen av fastigheten 
förekommer sandig humusjord om cirka 0,5 meter närmast markytan. Störst 
fyllnadsmäktigheter har påträffats i södra och östra delen av fastigheten. 
Fyllningens relativa fasthet varierar över fastigheterna, men är generellt låg till 
medelhög. 

Utredningen visar att grundläggningsförutsättningar generellt är mycket goda under 
förutsättning att förekommande fyllningar tas bort före grundläggning.  

Markföroreningar 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts (Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning, Relement, 2021-04-07). Utredningen klargör förutsättningarna 
för byggnation av bostäder på fastigheterna Stenbocken 14 och 15.  

Analysresultaten av jordproven har jämförts med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM). Nuvarande markanvändning på fastigheten bedöms bäst motsvara MKM 
enligt Naturvårdsverkets definition, men vid en omställning till bostadshus bedöms 
KM bli gällande. 

Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst PAH-H i 
fyllning inom undersökningsområdet. De förhöjda halterna förekommer slumpvis i 
fyllningen över hela området och det bedöms inte vara möjligt att avgränsa 
föroreningen i detalj utifrån nu genomförd undersökning.  

På nuvarande Stenbocken 15 har Preem tidigare drivit en drivmedelsanläggning. 
Anläggningen var i drift från cirka 1984 till årsskiftet 2007/2008. I samband med 
avvecklingen av drivmedelsanläggningen genomfördes en markundersökning. 
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Markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska kolväten i en av fyra 
provpunkter. De påvisade halterna underskred Naturvårdsverkets riktvärde för 
känslig markanvändning (KM) och ett uttaget grundvattenprov visade inte på 
någon förekomst av oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i 
samband med avetableringen, i övrigt vidtogs inga saneringsåtgärder. 

Markradon 
Markradonmätning har gjorts i samband med den geotekniska utredningen. Den 
uppmätta markradonhalten är 5 - 15 kBq/m3. Marken inom aktuell fastighet klassas 
enligt aktuella riktvärden som normalradonmark, 10 - 50 kBq/m3.  

Luftföroreningar  
Luften i Eslöv bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i 
länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från 
väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från 
jordbruket. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. VA Syd är huvudman. 
Kartan visar befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. En 
dagvattenledning går idag genom planområdets sydvästra hörn. 

 
Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd) 
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Fjärrvärme 
Kraftringen ansvarar för fjärrvärmeledningar i närområdet. Området lämpar sig väl 
för fjärrvärmeanslutning med tanke på nätets placering och dimensioner. 

El 
Kartan visar befintligt ledningsnät. Kraftringen är huvudman för el i området.  

 
Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av planområde. 

Fiber och tele 
Fiber och teleledningar finns i området. 

Dagvatten  
VA Syd är huvudman för VA och planområdet kan anslutas till dagvattennätet. 
Befintligt dagvattensystem är dimensionerat för ett 2-årsregn, men har 
kapacitetsbrist och rymmer betydligt mindre. Dagvattennätet är hårt belastat bland 
annat på grund av förtätningar i centrala Eslöv. Förtätning är en utmaning, men 
samtidigt en möjlighet att bidra till att bättre kunna hantera pågående och framtida 
klimatförändringar. Genom att bygga robust och hållbart, bidrar det till att städer 
kan fortsätta växa genom förtätning utan att orsaka problem som kan bli 
kostsamma ur samhällsekonomisk synpunkt.  

Skyfall 
Kommunens skyfallskartering (Tyréns 2016 - 2019) visar att vattenmassor vid 
skyfall blir stående i planområdets nordöstra del. Omgivningens lutning gör att 
vattnet sedan fortsätter vidare mot nordost mot Föreningstorget. I det området finns 
idag problem med översvämningar vid skyfall.  
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Kommunens skyfallskartering 
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PLANFÖRSLAG   
PLANANSÖKAN 

Scanbygg i Ystad AB har ansökt om att få göra detaljplan för Stenbocken 15 och 
Byggsystem Öresund har ansökt för Stenbocken 14. Bebyggelseförslag har tagits 
fram av Johan Sundberg Arkitektur AB i Lund i samarbete med Martin Martinsson 
Architecture. 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD 

Stadsbyggnadsidé  
Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas 
av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med 
bostäder, lokaler och gårdsbyggnader i det inre. En central vision med 
planförslaget är att pröva en modern tolkning av denna struktur i samspel med 
platsens förutsättningar.   

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från sydost. 
Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture 

Ambitionen med bebyggelseförslaget är att skapa goda boendemiljöer i ett modernt 
stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvaliteter. Variation i 
byggnadshöjd ska ge utblickar, goda solljusförhållanden och samtidigt relatera till 
den omgivande bebyggelsens höjdskala. 
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Ett nytt kvarterstorg i nord-sydlig riktning delar planområdet i två mindre kvarter 
som i storlek överensstämmer med de kvartersmått som fanns i stadsplanen från 
1913. Kvarteren får en indelning som i stort påminner om den centrala stenstadens 
kvarterensindelning. Allmänheten säkerställs tillträde genom att en gångväg, 
allmän plats i detaljplanen, löper parallellt med kvarterstorget. De två kvarteren 
delas även i öst-västlig riktning av en gränd på kvartersmark. Kvarterstorget, 
gångvägen och gränden ger området en indelning som motverkar storskalighet.  

Bebyggelse 
Planförslaget har en bebyggelsestruktur som delar in området i två kvarter med en 
höjdvariation på mellan två till åtta våningar. Förslaget bygger på kvarterstadens 
tydliga rumslighet och väl synliga gränser mellan det privata och det offentliga – 
en offentlig framsida samt en privat baksida med bostadsgårdar. Förslaget innebär 
att kvarteren är slutna mot omgivande gator, men i de delar av kvarter som inte 
ligger mot gator ska det finnas öppningar mellan husen för att få in ljus och luft. 

I kvarterens inre delar medger detaljplanen punkthus i den västra delen och radhus 
i den östra delen som en referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som 
återfinns i de äldre kvarteren i de centrala delarna av stenstaden. 

 
Exploatörens vision för bebyggelse, gårdar och allmänplats för kvarteret Stenbocken 14 och 
15. 

 

Kvarter 15

Kvarter 14
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Föreslagen bebyggelse organiseras runt trapphus med genomgående entréer som 
nås från både gård och gator. Huvudentréer ska vändas ut mot omgivande gator och 
torg och ska finnas med maximalt 30 meters mellanrum, vilket regleras genom 
utformningsbestämmelse. Genom indelningen i fasadlängder skapas ett intryck av 
en fastighetsindelning som i storlek och proportion har liknande mått som 
kvarteren i centrala Eslöv. Husen trappas för att låta solljus komma ned på 
gårdarna och taken planeras användas som gemensamma terrasser för de boende 
med inslag av grönska för att fördröja regnvatten. Bostadshusen på Västergatan 
planeras bli upphöjda på en sockel för att minska insynen till lägenheterna från 
gatan.  

Projektets bruttoarea (BTA) uppdelat på kvarter: 
Stenbocken 14 
Norra delen: 5100m2 BTA och cirka 2900m2 handel (exklusive garage)/cirka 51 
bostäder.  
Södra delen: 8900 m2 BTA och cirka 400m2 verksamhetslokaler (exklusive 
garage)/cirka 89 bostäder   

Stenbocken 15 
Norra delen: 5400m2 BTA (exklusive garage)/cirka 54 bostäder.  
Södra delen: 6427m2 BTA (exklusive garage)/cirka 64 bostäder. 

Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad.  

Användning 
Kvarteret Stenbocken planeras som innerstadskvarter med en blandning av 
bostäder och verksamheter. De strategiska platserna, i korsningarna längs 
huvudgator och stråk, ger goda förutsättningar för verksamheter. 

Detaljplanen är till stor del flexibel gällande användning och medger bostäder och 
centrumändamål. Centrumverksamheten kan vara handel, kontor, samlingslokaler 
och andra verksamheter. I den norra delen av det östra kvarteret möjliggör 
detaljplanen för fortsatt storhandel på en yta om cirka 2900m2 i bottenvåning. Mot 
det föreslagna torget och i hörnet Västergatan/Västerlånggatan i samma kvarter 
finns planbestämmelse som kräver centrumverksamhet i bottenvåningen för att 
säkerställa att tillkommande bebyggelse får öppna bottenvåningar som bidrar till 
stadens liv och serviceutbud. Det är möjligt att bygga centrumverksamhet även i de 
övre våningarna för att skapa förutsättningar för till exempel kontorsetableringar. I 
det östra kvarteret finns även planbestämmelse som reglerar att en del av den nya 
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bebyggelsen blir bostäder för att säkerställa att det blir ett blandat kvarter även om 
en stor affär placeras där. Under kvarteren och gränderna finns det möjlighet att 
bygga helt eller delvis nergrävda parkeringsanläggningar. Den ökade flexibiliteten i 
användning syftar till att tillkommande bebyggelse ska samspela väl med den 
befintliga innerstadens uppbyggnad och bli en ny årsring av den centrala staden. 

Utformning 
Byggnadernas placering regleras genom egenskapsgränser och prickmark. 
Takvinklar regleras till 0-30 grader för alla tak förutom radhusen i kvarter 14.  Mot 
gator och torg reglerar plankartan balkonger, burspråk och loftgång med 
utformningsbestämmelser för att skapa förutsättningar för en stadsmässig karaktär 
där livet i byggnaden också kan bidra till livet på gatan, vilket förväntas bidra till 
den upplevda tryggheten i området. För att stödja ett socialt och levande gaturum 
ska bebyggelsen också ha genomgående entréer längs gator, torg och gångstråk. 

Exploatörernas vision är att ge tillkommande bebyggelse en modern karaktär som 
speglar sin tid men samtidigt inspireras och relaterar till den äldre befintliga 
bebyggelsen och riksintresset för kulturmiljön. Relationen till befintlig bebyggelse 
och riksintresset för kulturmiljön regleras genom utformningsbestämmelser mot 
huvud- och lokalgator enligt följande:  

 f4 - Bostadsentréer ska orienteras mot GATA, GÅNG, TORG eller C2. 
 Bostadsentréer ska vara genomgående så att trapphus kan nås från GATA, 

GÅNG, TORG, C2 och från gård. Vid exempelvis loftgångslösningar, med få 
trapphus, ska minst en genomgående entré eller port finnas per 20-30 
meter. 

 Fasad ska utformas i huvudsak i tegel mot GATA, GÅNG, TORG eller C2. 
 Loftgång får inte uppföras mot GATA, GÅNG, TORG eller C2. 
 Balkonger och burspråk mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får placeras lägst 

3,5 meter över marknivå och skjuta ut högst 1,2 meter från fasadliv och 
får tillsammans finnas längs med högst 1/3 av fasaden. 

 Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, 
GÅNG, TORG och C2 utan egen entré ska per trapphusenhet utföras i 
genomsnitt minst 0,4 meter över angränsande marknivå. Sockel (överkant 
bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får 
utföras högst 1,2 meter i genomsnitt över angränsande marknivå. 

 Mot omgivande GATA, GÅNG, TORG, och C2 ska särskild vikt läggas vid 
utformning av bottenvåning och takfot.  
 

Ovanstående bestämmelser och bebyggelsens gestaltning baseras på arkitektoniska 
principer som återfinns i de äldre stadskvarteren i Eslöv.  
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Utmed gatorna ska fasaderna vara gjorda av tegel för att knyta an till Eslövs rika 
tegelarkitektur och lokala byggnadstradition. Fasaderna är planerade att varieras i 
förband och kulör mellan de olika fasadlängderna. Husen placeras parallellt med 
kvartersmarken och i liv med gatan och med entréer. Trapphusen ska vara 
genomgående för att underlätta ett flöde mellan gata, byggnad och gård.  

Bebyggelseförslaget följer traditionen i den befintliga stenstaden med väl 
gestaltade sockelvåningar och takfot med en hög detaljeringsnivå. 
Utformningsbestämmelse enligt punkten ovan säkerställer att särskild vikt ska 
läggas vid utformning av bottenvåning och takfot mot omgivande gator och torg.  

En sockel gör att bostäderna blir något upphöjda, vilket minskar insynen från gatan 
och gör att behovet av att skärma av minskar. Det gör att ljus, och även i viss mån 
liv, inifrån lägenheter kan bidra till stadslivet längs gatorna. 

Husens relation till gatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin 
Martinsson Architecture 

Utöver byggnadshöjd medges inskjuten takvåning med gemensamma takterrasser. 
På de tak, punkthusen och norra delen av kvarter 14, där inte gemensamma 
takterrasser regleras planeras i stället för solceller för elproduktion. 
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Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från 
Västergatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson 
Architecture  

Exploatering, täthet, höjder  

Detaljplanen medger bebyggelse på mellan två till åtta våningar, vilket regleras 
genom högsta tillåtna byggnadshöjd. Denna variation refererar till variationerna i 
byggnadshöjd i de omgivande kvarteren. Bebyggelsen föreslås bli som lägst mot 
sydväst och högre i väster mot Västerlånggatan. I söder är grannhusen generellt 
lägre än i planförslaget och mot Västerlånggatan, i direkt anslutning mot centrum 
är skalan likartad.  

Jämförelse exploateringstal Stenbocken, Eslövs innerstad. 
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Utöver byggnadshöjd medges inskjuten takvåning för gemensamhetslokal, växthus, 
terrass och teknikutrymmen. Takvåningar ska utformas i enhetligt med omgivande 
taklandskap och med minst 25% planterad yta.  

Exploateringstalen inom kvarteret Stenbocken är 2,2-2,3 vilket är samma nivå som 
delar av Eslövs innerstad. Planförslaget möjliggör för en tät och relativt hög 
exploatering för att utnyttja det strategiska samt centrum- och stationsnära läget.  

Gårdsmiljöer, takterrasser och grönska 
Då boendeparkering sker i nedsänkt eller delvis nedsänkt parkeringsgarage hamnar 
en stor del av innergårdarna på helt eller delvis upphöjda terrassbjälklag. I norra 
delen av kvarter 14 blir gården helt upphöjd då den ligger på en bottenvåning med 
handel. Södra delen av kvarter 14 ligger i markplan i nivå med omgivande gator. I 
kvarter 15 ligger gårdarna i både norra och södra delen delvis upphöjda.  

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från sydväst. 
Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture  

Utöver gårdarna planeras inskjuten takvåning för gemensamhetslokal, växthus, 
terrass och teknikutrymmen. Takvåningar ska utformas i enhetligt med omgivande 
taklandskap och med minst 25% planterad yta. Hissar ska gå hela vägen upp till 
terrasser för att göra dem tillgängliga för samtliga boende.  

Ambitionen är att gårdar och terrasser utformas för att ge goda vistelsevärden för 
både barn och vuxna och med en stor andel grönska och växtlighet. För att 
säkerställa detta regleras förslaget med följande bestämmelser: 

Kvarter 15

Kvarter 14
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 f1 - Bostadsgård ska anordnas inom hela egenskapsområdet. 
 f2 - Gemensam takterrass för boende ska uppföras.  
 f3 - Tak ska utformas med minst 25 % planterad yta. 
 n1-4 - bestämmelser som reglerar minsta antal träd samt att träd ska 

planteras. 
 n5 - Gård ska utformas med minst 50% planterad yta. 
 n6 - Minst 30% av gårdsytan ska utformas så att planteringsdjupet blir 

minst 80 cm. 
 n7 - Lekplats ska anordnas på gård. 

 
Bostadsgårdarna avses i huvudsak bli gemensamma för de boende inom respektive 
kvarter med funktioner som grill- och lekplatser. Närmast fasaderna föreslås en zon 
med privata uteplatser. Gårdsmiljöer skyddas från trafik och buller då omgivande 
kvarter skärmar av.  

Gränden mellan den norra och södra delen i båda kvarteren är tänkt som en bilfri 
gårdsyta där barn kan cykla, spela boll och leka fritt, men samtidigt vara under 
uppsyn från lägenheternas fönster, balkonger och terrasser. Gränden ligger på 
kvartersmark och tillhör de boende, men tänkt att vara tillgänglig för besökare och 
förbipasserande. I gränden planeras för öppna kanaler och dammar för 
dagvattenhantering. Gränden innehåller gröningar med träd och växtlighet. 

Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut längs den öst/västliga gränden 
rakt genom planområdet. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin 
Martinsson Architecture. 
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Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut på en av bostadsgårdarna Bild: 
Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture. 

För att träd ska kunna växa på bjälklagen planeras för planteringstråg vars kanter 
även kan fungera som sittplatser. Gårdarna kan ha en blandning av hårdgjorda och 
gröna ytor. Växtlighet används för att markera gränser mellan privat och offentligt. 
Utrymmen för barn att leka finns i de centrala delarna av innergårdarna där 
tillsynen och solljuset är som bäst och mindre lekplats ska finnas. Vid entréerna 
finns det cykelparkering för besökare och de boende. 

Torg 
Vid entrén till handelskvarteret föreslås allmän plats torg. Torget ska gestaltas och 
höjdsättas så att skyfallsvatten kan fördröjas. 

Markhöjder 
Markhöjder inom planområdet ska ansluta till höjder på omgivande allmän 
platsmark. Det säkerställs med planbestämmelse: Marken som ansluter till allmän 
plats ska anpassas till den allmänna platsmarkens höjd och utformas i samråd med 
kommunen.  Syftet med bestämmelsen är att kvartersgränderna och kvarterstorget 
ska vara i samma höjdnivå som omgivande gator för att upplevas och fungera som 
en naturlig del av stadsstrukturen och gatunätet.  

Under kvarteren kan byggas parkeringsgarage helt eller delvis under mark. 
Kvartersgårdarna kan alltså bli delvis upphöjda i förhållande till kvartersgränderna 
och kvarterstorget, men det är viktigt att de inte blir för höga. Det är viktigt att det 
blir visuell kontakt mellan gård och kvartersgränd och kvarterstorg så att utemiljön 
upplevs som ett sammanhängande rum och en miljö som uppfattas som trygg.  
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I dagsläget finns det problem i höjdsättningen av Västerlånggatan mot kvarteret 
Timmermannen i öster och när gatorna byggs om kommer förmodligen 
markhöjderna att justeras, men de exakta höjderna är inte fastlagda. Därför har inte 
markhöjder för allmän plats och kvartersmark reglerats med plushöjder i 
plankartan. 

TRAFIK 

Befintliga gator 
Ett genomförande av planförslaget innebär inte att kommunen behöver bygga om 
befintliga gator i anslutning till kvarteret. Kommunen har planer att på lång sikt 
bygga om gatorna runtom kvarteret Stenbocken. Detta ligger dock inte inom ramen 
för planarbetet.  

Det centralt belägna kvarterstorget gör att det blir fler anslutningspunkter på 
Västergatan. Det ger förutsättningar för att omvandla Västergatan till en 
stadsmässig gata på sträckan förbi kvarteret Stenbocken, istället för dagens 
karaktär av en infartsväg.  

Träd med biotopskydd längs Repslagaregatan ska ersättas vid fällning. Plantering 
av träd säkerställs med planbestämmelse. Träden står idag på kvartersmark, 
privatägd mark, och kommer att göra det även i fortsättningen. Det innebär att det 
är fastighetsägarna som fortsatt ansvarar för träden längs gatan. 

Nya gator och kvarterstorg 
I planförslaget föreslår kommunen en ny torgyta på kvartersmark centralt i 
planområdet i nord-sydlig riktning. Torgyta kommer att ägas av exploatörerna och 
också utformas av dem. Så länge som den nuvarande mataffären finns kvar 
planerar exploatörerna att använda stora delar av ytan till tvärställd parkering för 
att tillgodose handelns parkeringsbehov.  

För att säkerställa allmänhetens tillträde att röra sig genom kvarteret läggs en remsa 
GÅNG – gångväg, på allmän plats i den västra kanten av kvarterstorget.  
Gångvägen och intilliggande förgårdsmark ska utformas så att den ser ut som en 
sammanhängande yta. Fastighetsägarna ansvarar för snöskottning av ytan. 

Parkering 
Eslövs kommuns parkeringsprogram ska följas. En beräkning av planförslagets 
framtida cykel- och bilparkeringsbehov har gjorts utifrån kommunens gällande 
parkeringsnorm, Parkeringsnorm 2020 antagen att gälla från 20 april 2021. Den 
föreslagna bebyggelsen har sammantaget ett beräknat bilplatsbehov på cirka 175 
platser och cykelplatsbehov på 582 platser, enligt framtagen parkeringsutredning. 
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Parkering ska lösas inom kvartersmark med halvt nedsänkt parkeringsgarage i 
kvarteret 15 med cirka 90 bilplatser samt ett underjordiskt parkeringsgarage under 
kvarteret 14 som rymmer cirka 160 bilplatser.  

En förutsättning för att kunna bebygga planområdet enligt visionen med en stor 
matvaruaffär är att parkeringsbehovet för handeln kan tillfredsställas. Längs med 
det nord/sydliga kvarterstorget planeras parkeringsplatser avsedda för handel. 
Ytterligare parkeringsbehov för handel, samt inlastning, ska ske inom kvartersmark 
och ordnas i parkeringsgaragen. In- och utfarterna till källargaragen ska lokaliseras 
mot kvarterstorget.  

Utmed Västergatan har det tagits fram förslag om att anlägga ett mindre antal 
korttidsparkeringsplatser, i likhet med Västergatan öster om Västerlånggatan. Detta 
för att stödja korta besök samt angöring i nära anslutning till de lokaler som 
planeras i markplan utmed Västergatan. Utbyggnad av korttidsparkering är dock 
inte budgeterat för i kommunens budget och de parkeringarna kan inte räknas in i 
bedömningen om projektet klarar kommunens krav på antal parkeringar. 

Cykelparkering för lastcykel och vanlig cykel ska lösas inom kvartersmark. 
Cykelparkeringen kan placeras i garage, på gårdar, på kvarterstorget samt på 
förgårdsmark. 

Det ska finnas plats för angöring 25 meter från en tillgänglig entré. Det ska även 
kunna ordnas en parkeringsplats för rörelsehindrade inom detta avstånd (3:122 
BBR 27). 

NATUR 

Planområdet kommer även fortsättningsvis att ha förhållandevis låga naturvärden. 
Biotopskyddade träd som behöver tas ned vid utbyggnad av planförslaget ska 
ersättas av exploatören. Planområdets naturvärden stärks till viss mån genom att 
bostadsgårdarna regleras med flera planbestämmelser för att säkerställa växtlighet.  

Ekosystemtjänster 
Kommunens plankonsult har analyserat planförslaget med verktyget Ester. Ester är 
ett verktyg framtaget av boverket som kartlägger och värderar vilka 
ekosystemtjänster som finns på en plats samt analyserar hur befintliga 
ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och negativt, av en planerad 
åtgärd. Ester utgår från de fyra kategorier man vanligen delar in ekosystemtjänster 
i, vilka är; stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster. 
Resultatet visar i stora drag på en ökning av ekosystemtjänster inom planområdet 
jämfört med i dag. 
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Att dagens asfaltsparkering omvandlas till bostadskvarter med tillgång till 
bostadsgårdar med viss växtlighet och lekytor för barn samt sitt- och 
umgängesplatser ger det största tillskottet av ekosystemtjänster. Men även åtgärder 
som möjliggör för odling ger poäng såsom planterbara bjälklag och växthus på 
taken, gröna tak samt plantering av träd och buskar som ger frukt, bär och nötter. 
Det sistnämnda är dock åtgärder som enbart är en vision från exploatörens sida och 
kommunen kan inte reglera dem i tvingande bestämmelser. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och Avlopp 
Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar 
(va). Tryckstegring kan komma att behövas till de övre våningarna i de högsta 
husen, för att uppnå ett fullgott vattentryck. Spillvatten från källarplanet måste 
pumpas för att kunna ansluta till kommunens spillvattensystem. 

Dagvatten 
Planområdet kan anslutas till VA Syds dagvattennät. Eftersom ledningsnätet har 
kapacitetsbrist på grund av ständigt ökad förtätning och hårdgörande av staden, 
finns krav på att planområdet måste fördröja en del av sitt dagvatten. Volymen som 
behöver fördröjas är 200 kubikmeter.  

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-04-30 (REV. 
2021-05-17)). Utredningen rekommenderar att fördröjning av dagvatten görs i 
underjordiska magasin, till exempel rörmagasin eller dagvattenkassetter, i det torg 
som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. För att fördröja den volym 
som krävs behövs dagvattenkassetter med en bygghöjd på 0,5 meter på en yta om 
cirka 450 kvadratmeter. Att fördröjningen av dagvatten genomförs säkerställs med 
planbestämmelse i kvarterstorget som anger att dagvattenanläggning som rymmer 
minst 200 kubikmeter ska anläggas. 

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas 
i utredningen att genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt. 
Med detta menas t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och 
markbetäckning i form av plattor eller sten hellre än asfalt och betong.  

Skyfall 
Eslöv har idag problem med översvämningar i närheten av planområdet. I 
dagsläget finns en lågpunkt i planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer 
cirka 175 kubikmeter vatten, men när denna lågpunkt byggs bort måste volymen 
kompenseras på annan plats. Detta för att inte områden nedströms planområdet ska 
påverkas negativt av ökade flöden och volymer till följd av exploateringen.  
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Dagvatten- och skyfallsutredningen (SWECO, 2020-04-30 (REV. 2021-05-17)). 
visar att det finns utrymme inom planområdet och att ytor både på kvartersmark 
och allmän plats krävs. Eftersom det kommer att vara ont om plats och dessutom 
mycket konstruktioner på bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som 
möjligt utförs som nedsänkta ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra 
fördröjning. 

 

Diagram över dagvatten- och skyfallsåtgärder. Ljusblå visar område som behövs för 
dagvattenhantering, lila område som behövs för skyfallshantering.  

En del av skyfallsvolymen alstras inom uppströms avrinningsområde och rinner till 
planområdet. Yta för fördröjning måste därför placeras så att detta vatten kan rinna 
hit, lämpligen i planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. Det 
kan göras på allmän plats i öster, till exempel längs trädraden och de två 
grönytorna som finns föreslagna.  

Resterande skyfallsvolymer kan fördröjas i gränderna som passerar genom 
planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed det nord-sydliga 
kvarterstorget, till exempel genom att sänka parkeringar och grönytor i förhållande 
till omgivande mark.   

Fördröjningen av skyfall regleras i plankartan med bestämmelserna fördröjning1 

(på allmän plats torg) och b3 (på kvarterstorget). Bestämmelserna anger ingen exakt 
volym på respektive plats, men total volym som behöver fördröjas inom 
planområdet finns med som upplysning bland planbestämmelserna. 
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Uppvärmning 
Byggherren har som ambition att ha ett uppvärmningssystem med bergvärme 
kombinerat med solcellsanläggning på tak. Kraftringen har fjärrvärmeledning i 
närområdet och möjligheterna att koppla upp sig på nätet är goda. 

El 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt nät, men en ny nätstation måste tillföras 
för att tillgodose den nya bebyggelsens behov samt för att ta höjd för framtida 
laddningsmöjligheter för elbilar.  

Nätstationen ska anläggas i e-område, med minsta måttet 8x8 meter, i södra delen 
av nya nord/sydliga kvarterstorget och säkerställs med E1 i plankartan. Förslaget är 
att nätstationen ligger vid parkeringsplatserna minst 5 meter från fasad.  

Renhållning 
Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering och det ska 
ske på kvartersmark. Inom planområdet finns det goda möjligheter att ha 
underjordisk avfallshantering med upphämtning i kvarterstorget. Kommunen gör 
bedömningen att tekniska installationer för hantering av avfall kan byggas under 
allmän platsmark gångväg, precis som andra tekniska installationer kan byggas där.  

Avfallet kan också hanteras i miljörum i bottenvåningarna på strategiska ställen. 
Fastighetsägaren ansvarar för och beslutar system för avfall och källsortering, det 
regleras inte i detaljplanen.  
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PLANBESTÄMMELSER   

Nedan listas detaljplanens samtliga planbestämmelser. 
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KONSEKVENSER  
 
MILJÖKONSEKVENSER 

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 
Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 
§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 
inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE 

Hela planområdet omfattas av Riksintresset för Kulturmiljövården (M 182), se 
rubrik Riksintresse ovan.  

Enligt översiktsplanen för Eslöv 2035 är ”Kulturmiljön i Eslövs stad är i högsta 
grad en levande miljö och däri ligger också en del av dess värde. Det är därför av 
stort vikt att välkomna varje generations tillägg till staden för att skapa ett 
kulturhistoriskt tidsdjup, läsbarhet och nya värden.”  

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas 
av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med 
bostäder samt lokaler för verksamheter och med gårdsbyggnader i det inre. 
Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens 
höjder varierar mellan en till åtta våningar och exploateringstalen på kvartersnivå 
varierar mellan ca 1,5 – 2,3. Husen som innehåller blandade funktioner såsom 
verksamheter och bostäder möter trottoarer med fasadliv vilket aktiverar 
gaturummet. Den lokala byggnadstraditionens fasader utgörs företrädesvis av rött 
och gult tegel och är ofta utförda med en sockelvåning med hög detaljeringsnivå.  

Planområdet ligger i ytterkanten av riksintresseområdet och gränsar både till 
kvarter med låg äldre bebyggelse och kvarter med relativt nya och höga byggnader. 
Kvarteret ligger i en korsning mellan Västergatan och Västerlånggatan, två viktiga 
infartsvägar till Eslöv. Planområdet är en slags entré till centrala Eslöv och 
riksintresseområdet. Många rör sig längs infartsgatorna och flödet av människor 
ger planområdet en särskild roll och centrumläge. Detta ger tomten specifika 
förutsättningar för sin utveckling och bebyggelse i förhållande till riksintresset för 
kulturmiljö. 
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En central ambition med planförslaget är att pröva en modern tolkning av 
stenstadsbebyggelse i samspel med platsens specifika förutsättningar. 
Detaljplaneförslaget har inspirerats av hur den centrala stenstaden är uppbyggd. 
Den inspirationen sammanfattas under följande rubriker: 

Relationen till stadsplanen från år 1913 
Stadsplanen från år 1913 genomfördes aldrig för kvarteret Stenbocken. I 
stadsplanen föreslogs att kvarteret skulle delas av en gata som aldrig kom att 
byggas. Kvarteret har därför blivit större än den ursprungliga planidén. Genom att 
anlägga ett kvarterstorg som ger en passage genom planområdet skapas ungefär de 
kvartersmått som fanns i den ursprungliga stadsplanen och kvarteren får storlekar 
som påminner om den centrala stenstadens kvartersindelning. Med denna 
uppbyggnad blir bebyggelseförslaget ett nutida tillägg till den historiska 
stadsplanen och en del av den successivt framvuxna rutnätsplanen. 

Relationen till gaturummet och de historiska spåren av vägsträckningar 
Befintlig bebyggelse inom planområdet drar sig tillbaka från gatan och parkeringen 
saknar helt relation till gaturummet. Detta förhållningssätt bidrar till att denna 
sträcka på Västergatan och Västerlånggatan har en svag koppling till de historiska 
spåren av vägsträckningar på platsen. Planförslaget stärker gaturummet genom 
bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där fasader ligger i liv mot 
omgivande gator, vilket är karaktäristiskt för stenstadsbebyggelsen. Genom denna 
bebyggelseprincip stärks tydligheten i gaturummet och därmed även de historiska 
spåren av vägsträckningar som Västergatan och Västerlånggatan är en del av. 

Blandade funktioner 
Dagens användning inom kvarteret Stenbocken består uteslutande av en 
användning, verksamheter, och de vänder sig in mot parkering eller har entréer som 
är indragna från omgivande gator. Det är ett centralt kvarter utan stadsbebyggelse. 
Till skillnad från dagens användning innehåller planförslaget stadsbebyggelse med 
en blandning av användningar. Det innehåller bostäder och har centrumverksamhet 
framför allt i delar av bottenvåningarna. Centrumverksamheten kan vara handel, 
kontor, samlingslokaler och andra verksamheter. Den ökade flexibiliteten innebär 
att den tillkommande bebyggelsen väl samspelar med den befintliga stenstadens 
uppbyggnad och kan ses som en ny årsring av den centrala staden.  

Byggnadshöjd  
Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens 
höjder varierar mellan en till åtta våningar. Planförslaget varierar i byggnadshöjd i 
samma skala som befintlig bebyggelse, mellan två och åtta våningar. Däremot 
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skiljer sig planförslaget från de äldre stenstadskvarteren genom en större 
höjdvariation inom kvarteren. 

Planförslaget har bearbetats sedan samrådet för att samspela med höjdskalan i 
Eslövs stenstad. Inom fastigheten Stenbocken 15 har bebyggelsen generellt sänkts 
ett våningsplan, en volym har lämnats oförändrad och en har sänkts två våningar. 
Huset längs i väster längs Västergatan har sänkts två våningar för att markera en 
skarp övergång från bebyggelsen på kvarteret Valpen. Kvarteret Valpens 
sjuvåningsbyggnader med entréer vända bort från gatan är byggda efter en annan 
logik än stenstadens.  

I kvarterets mitt har den högsta volymen sänkts till åtta våningar. Inom fastigheten 
Stenbocken 14 har bebyggelse, i väster och i norr, sänkts med en till två våningar. 
Bebyggelsens höjder regleras genom högsta tillåtna byggnadshöjd. 

 

Diagram över bebyggelsehöjder och fasadindelning I kvarteren I centrala Eslöv 

Stadsrytm och entréer 
I den befintliga stenstaden ligger entréer till verksamheter och bostäder tätt vilket 
ger en rytm och stadsmässig karaktär i gaturummet. Föreslagen bebyggelse 
organiseras runt trapphus med genomgående entréer som nås från både gård och 
gator. Huvudentréer ska vändas ut mot omgivande gator och torg och ska finnas 
med maximalt 30 meters mellanrum, detta regleras genom 
utformningsbestämmelse. En normal fasadlängd för ett trapphus och tillhörande 
lägenheter är 20-30 meter. Det innebär att kvarterens bostadshus kommer att få en 
indelning i längd som motsvarar den traditionella staden. Ett planförslag med 
många entréer ut mot omgivande gator bidrar till både stadsbild och stadsliv som 
harmonierar med de stadsmässiga centrala delarna i Eslöv. 

Hörnfastigheterna längs Västergatan har sedan samrådet justerats till 24 meters 
längd och får i stället för en indelning i tre hus en indelning till fyra hus med egna 
entréer och trapphus. Detta för att bättre samspela med arkitekturen, 
fastighetsindelningen och rytmen längs Västergatan. 
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Diagram över entréer och portar I centrala Eslöv samt Stenbocken 

Tydliga fram- och baksidor  
Planförslaget bygger på kvarterstadens tydliga rumslighet och väl synliga gränser 
mellan det privata och det offentliga – en offentlig framsida samt en privat baksida 
med bostadsgårdar. På insidan av kvarteren föreslås punkthus och radhus som en 
referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som återfinns i de äldre kvarteren i 
de centrala delarna av stenstaden. 

Detaljerad sockelvåning och takfot  
I den traditionella stenstaden är sockelvåningar och takfot ofta väl gestaltade med 
en hög detaljeringsnivå. Bebyggelseförslaget följer detta ideal och 
utformningsbestämmelse säkerställer att särskild vikt ska läggas vid utformning av 
bottenvåning och takfot mot omgivande gator och torg.  

Rik tegelarkitektur 
Planförslaget tar fasta på den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis 
rött och gult tegel. För att återspegla Eslövs rika tegelarkitektur planeras fasader 
mot gator och torg utföras i tegel. Det säkerställs med planbestämmelse. 
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Diagram över materialitet och kulturmiljö I centrala Eslöv samt Stenbocken 

Sockelhöjd  
Planförslaget kräver att bostäder mot gator har en hög sockel (0,4-1,2 meter över 
angränsande mark), vilket gör att man kan bo på första våningen utan att behöva 
dra för gardinerna för att hindra insyn och att livet i de lägenheterna således kan 
bidra till livet på gatorna. Den extra sockelhöjden gör också att lokaler och 
bostadsentréer, som har golvet i jämnhöjd med marken utanför, får extra hög 
takhöjd och blir mer framträdande. Sockeln är en detalj i planförslaget, men är 
viktig eftersom den gör bebyggelsen stadsmässig och lik de centrala kvarteren. Det 
är också viktigt att sockeln inte blir för hög för då hamnar fönster så högt att 
fasaden i ögonhöjd får karaktären av en mur. Att så inte blir fallet säkerställs 
genom en högsta höjd på 1,2 meter för sockeln.  

Västergatan och gathusen 
Längs Västergatan finns en rad gathus, se rubrik Kulturhistoriska byggnader och 
miljöer, som utgör en del av Eslövs äldsta bebyggelse och är en värdefull 
kulturhistorisk miljö. Den miljön är i direkt anslutning till planområdet. 
Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala 
stenstadskvarteren som ska vara grunden för utvecklingen på platsen och inte den 
småskaliga gathusbebyggelsen. Det är ett angreppssätt som speglar hur städer 
historiskt utvecklas när de växer och marken blir dyrare.  Det kommer att bli en 
kontrast mellan nytt och gammalt samt mellan stort och litet. Planförslaget är norr 
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om de låga gathusen och skuggning utgör inte ett problem. På Stenbocken 14 och 
15 har det stått liknande gathus som de längs Västergatan, men de revs 1972. 

Planförslagets stadsbebyggelse skapar förutsättningar för att omvandla Västergatan 
från en gata med karaktären av en infartsväg, till en stadsgata på sträckningen söder 
om Stenbocken 14 och 15. Stadsgator har intimare karaktär än infartsvägar, vilket 
sannolikt skulle ge gathusen längs Västergatan ett bättre sammanhang än idag och 
skulle bidra till att upplevelsen av riksintresseområdet förstärks. Dock finns inga 
beslut om att bygga om Västergatan till en stadsgata på sträckningen och 
detaljplanens förverkligande innebär inte att gatan behöver göras om. 

Kommunens sammanvägda bedömning 
Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala 
stenstadskvarteren tillsammans med de specifika förutsättningarna på platsen och 
dess läge i riksintresseområdet som ska vara grunden för utvecklingen på platsen. 
Det är ett angreppssätt som speglar hur städer historiskt utvecklas.  

Sammantaget menar kommunen att planförslaget hanterar riksintresset på ett 
fullgott sätt genom att planförslaget baseras på många delar som är lånade från 
stenstadens traditionella uppbyggnad. Kommunen bedömer att om planförslaget 
genomförs så kommer riksintresset att stärkas jämfört med dagens situation. 
Planförslaget relaterar till riksintresset på många sätt medan dagens situation, 
parkering och handelsbyggnad, inte förhåller sig till riksintresset. 

 
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Luftkvalité 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen bedöms inte ge en så 
betydande ökning av trafik. 

Vattenkvalité  
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 
Planområdet ligger, enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta, inom 
avrinningsområdet för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464), 
dock avleds vatten inom denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket 
och vidare till Krondammen för att slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa 
(WA65855704). Saxån: Välabäcken-källa har ekologisk status måttlig och kemisk 
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status ej god. Som förklaring till status anges framför allt förekomsten av 
näringsämnen och urban markanvändning som diffus föroreningskälla. 

Planområdet sammanfaller också med avrinningsområde för 
grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724) som har god kvantitativ 
och kemisk status. 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.  

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten. 

DAGVATTEN  

En dagvattenutredning har tagits fram och föreslagen lösning beskrivs under 
planförslag. Dagvattnet inom planområdet kommer att fördröjas inom 
kvartersmark, vilket säkerställs genom planbestämmelser.  

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL 

Planområdet kommer även efter exploatering att rymma lika stora volymer vid 
skyfall som idag, det säkerställs i plankartan.  

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Då planområdet idag är hårdgjort i stor utsträckning och används för 
storhandelsändamål och parkering bedöms planförslaget ha en positiv effekt på den 
biologiska mångfalden. Bedömningen grundar sig på att innergårdarna ska utföras 
med planteringsbart bjälklag som möjliggör för växtlighet samt gemensam lek- och 
umgängesytor. I planförslaget säkerställs planteringen på gårdarna genom 
planbestämmelser.  

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE  

Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. Samtliga 
trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås därför att ersättas 
med nya träd. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av alléträden med 
följande villkor: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner 
laga kraft. 

2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens 
genomförandetid gått ut. 
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3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med 
ansökan. 

 

I planförslaget säkerställs att trädrader återplanteras genom planbestämmelse.  

MARKRADON 

Marken inom planområdet klassas enligt aktuella riktvärden som 
normalradonmark. För byggande på normalradonmark krävs radonskyddande 
åtgärder vilket säkerställs med planbestämmelse i plankartan. 

MARKFÖRORENINGAR 

Miljöteknisk markundersökning har genomförts. Då markföroreningar påträffats på 
fastigheten får startbesked för byggnad inte ges för ändrad markanvändning förrän 
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom sanering av förorenad 
mark. Det säkerställs med planbestämmelse.  

Halterna är vanligt förekommande i fyllning i tätbebyggda områden. De påvisade 
halterna medför ingen risk för människors hälsa vid nuvarande markanvändning, 
motsvarande mindre känslig markanvändning. Inga förhöjda föroreningshalter har 
påvisats i naturligt avsatt jord. Urschaktad fyllning behöver hanteras som avfall 
med halter över känslig markanvändning men under mindre känslig 
markanvändning.  

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Att utvidga centrum i Eslöv och förtäta med nya bostäder på kollektivtrafiknära 
lägen är god markhushållning. På så vis kan natur- och jordbruksmark i andra delar 
av kommunen sparas. 

STADSBILD 

Planförslaget innebär att stadsbilden kommer att förändras. En låg byggnad och 
asfalterad markparkering ersätts av täta stadskvarter. Den nya bebyggelsen hämtar 
inspiration från stadsbilden i centrala Eslöv och varierar i höjd, mellan två till åtta 
våningar, för att skapa variation, utblickar och ansluta till byggnaderna i det direkta 
närområdet. För mer information se under rubrik Påverkan på riksintresse. 

ARKEOLOGI 
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Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. I det fall fornlämningar 
påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

 

SOLFÖRHÅLLANDEN 

Solljus 
Den föreslagna bebyggelsen kommer delvis att påverka ljusinstrålningen på 
kvarteren i väster (kvarteret Valpen) och i norr (kvarteret Sebran). Solstudier har 
gjorts och analyser av dem har legat till grund för hur bebyggelsen har placerats.  

Gentemot kvarteret Valpen i väster är kvarteret öppet i sin form samt något lägre 
än i övriga delar, 3-5 våningar, för att begränsa skuggbildningen. Det är 11-15 
meter mellan fasaderna på kvarteret Valpen och kvarteret Stenbocken och det är 
byggnader på 60 % av sträckan längs kvarteret Stenbockens gräns mot kvarteret 
Valpen, och resterande del utgörs av öppna gårdar. Valpen har de flesta balkonger 
(60 av 64) och uteplatser (alla utom en) vända åt andra håll. Den föreslagna 
bebyggelsen på kvarteret Stenbocken kommer att skymma morgonsolen för delar 
av byggnaderna på kvarteret Valpen, men bedömningen är att de anpassningar som 
är gjorda är tillräckliga och att påverkan på solljuset är rimlig med tanke på det 
centrala läget i Eslöv.  

Studierna visar att den nya bebyggelsen har viss påverkar på kvarteret Sebran vid 
vårdagjämning. Vid sommarsolstånd påverkas inte kvarteret Sebran alls av den nya 
bebyggelsen.  
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Analys skuggtimmar kl. 9:00-17:00, 20:e mars vårdagjämning, framtagen av exploatören. 

Solstudierna visar att de nya bostadsgårdarna blir skuggiga stora delar av dagen. 
Gemensamma uteplatser har i förslaget placerats på de lägen där solförhållandena 
är som mest gynnsamma. Bebyggelsen i planförslaget har också gemensamma 
uteplatser på taken med mycket goda solljusförhållanden som kompletterar 
bostadsgårdarna. 

Dagsljus 
Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR) och 
kontrolleras framför allt i bygglovsskedet. Dagsljusförhållandena har studerats 
övergripande i planarbetet och bedömningen har gjorts att det går att klara 
dagsljuskraven inom den föreslagna bebyggelsen. I vissa lägen med svåra 
dagsljusförhållanden behöver dagsljuset och planlösningar studeras noga inför 
bygglov. Planen medger även centrumändamål vilket kan vara en lösning i lägen 
som har svåra dagsljusförhållanden. 

TRAFIK 

En trafik och parkeringsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-02-02). Den 
visar att trafikalstringen från området beräknas öka vid ett genomförande av 
planförslaget och bedöms ligga inom spannet 1050–1250 fordon per dygn. All 
trafik är dock inte ny eftersom befintliga verksamheter alstrar ett trafikflöde redan i 
dagsläget, vilket leds ut mot Repslagaregatan norr om kvarteret.  
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Trafikutredningen visar att befintlig gatustruktur har kapacitet att hantera framtida 
trafik och att ett nytt kvarterstorg kan kopplas på mot Västergatan och 
Repslagaregatan. 

Trafikutredningen föreslår även att befintliga gator omgestaltas och byggs om för 
att ge bättre tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Kommunen har visioner 
om att på lång sikt bygga om gatorna runtom kvarteret Stenbocken. Detta ligger 
dock inte inom ramen för planarbetet.  

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Befintlig dagvattenledning behöver flyttas för att detaljplaneförslaget ska kunna 
realiseras. Det bekostas av exploatör/fastighetsägare.  

 

 

 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram (Buller utredning kvarteret Stenbocken, 
SWECO, 2021-04-12). Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen 
för planområdet år 2040 i full utbyggnad. Utredningen tar hänsyn till buller från 
väg och närliggande järnvägsspår. 

Bedömningsgrunder och riktvärden 
Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse  
före-/efter den 1 juli 2017, gäller riktvärdena nedan för trafikbuller vid 
bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och 
innehåller därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då 
inomhusmiljön regleras av Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden 
som ska gälla vid detaljplanering.  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)  

 45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR) 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids 
bör:  
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1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida 
där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.  

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal 
ljudnivå 70 dBA ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10 
dB fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Den primära uteplatsen ska 
klara gällande riktlinjer för buller, denna uteplats kan vara en balkong eller en 
gemensam uteplats som är tillgänglig för alla lägenhetsinnehavare. Om varje 
lägenhet har tillgång till en primär uteplats som innehåller riktvärden för buller 
tillåts sekundära uteplatser där riktvärden överskrids.  

Beräkningar 

 

Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer. 

Beräkningsresultaten visar att riktvärdena klaras för de norra delarna av kvarter 14 
och 15. I de södra delarna av kvarteren överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent 
ljudnivå för fasader som vetter mot Västergatan och Västerlånggatan. För bostäder 
som har över 60 dBA vid fasad ska principen om dämpad sida tillämpas. Det 
innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild lägenhet ska vara 
vända mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida klaras för fasader som vetter 
mot innergård.  

Kvarter 15
Kvarter 14
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Vid samtliga fasader som vetter mot en gata överskrids riktvärdet för uteplats. 
Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter mot innergården samt 
på samtliga innergårdar. Uteplatser kan därmed anläggas på fasader som vetter mot 
innergård och gemensamma uteplatser kan anläggas i markplan på samtliga gårdar. 

 

Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer. 

Risk 
Risker bör identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys för nyexploatering 
inom 150 meter från järnväg. Då planområdet ligger cirka 300 meter från 
Stambanan och Marieholmsbanan har bedömningen gjorts att ingen riskutredning 
krävs.  

SOCIALA KONSEKVENSER 

God bebyggd miljö 
Ett genomförande av planförslaget innebär att en centralt belägen plats, som idag 
tillhandahåller storhandel och parkering blir bebyggd med kvartersstad som 
innehåller både bostäder och verksamheter. Eslövs centrum utvidgas med en ny 
årsring och kommunen får ett tillskott av cirka 260 bostäder samt verksamheter i 

Kvarter 15, södra delen

Kvarter 14, norra delen

Kvarter 15, norra delen

Kvarter 14, södra delen
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ett stationsnära läge. Föreslagen bebyggelse ska ha en tydlig relation till omgivande 
gator och stråk samt erbjuda möjliga verksamhetsetableringar i strategiska lägen.   

Rekreativ miljö 
Inom planområdet finns idag möjlighet till aktivitet inomhus i form av gym och 
padelbanor. Planförslaget har användningen centrum för alla kvarter. Det innebär 
en möjlighet för många olika verksamheter, bland annat träningslokaler. Genom att 
tillföra bostadsgårdar med växtlighet och lek- och umgängesplatser ökar områdets 
rekreativa värden utomhus.   

Befolkning och service 
Detaljplanen möjliggör för att tillföra området cirka 260 nya bostäder samt 
möjlighet till centrumverksamhet och service. På så sätt stärks Eslövs innerstad till 
följd av en ökad befolkning och en bebyggelsestruktur som ger sammanhängande 
urbana stråk. Besöksunderlaget för befintlig handel stärks av fler invånare. 

I dagsläget är förskoleplatserna i Eslöv i balans med efterfrågan och det finns viss 
brist på platser i grundskolan. Kommunen planerar att bygga ut Norrevångsskolan 
för att hantera bristen och kommande elevökning i närområdet. 
Förskoleverksamheten i Eslövs planeras få ökad kapacitet för att möta ett ökat 
behov till följd av fler boende med barn i området. Kommunen bedömer att 
tillkommande behov med anledning av planförslaget ryms inom planeringen för 
skolor och förskolor. 

Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling och planförslaget har 
analyserats ur ett barnperspektiv.  

Planförslaget innebär tätt bebyggda stadskvarter och solljusstudierna visar att flera 
gårdar blir skuggiga. För att säkerställa bostadsgårdar med vistelsekvaliteter finns 
planbestämmelser som reglerar utformning och markens anordning av gårdarna. De 
reglerar att bostadsgårdar ska finnas, att det blir grönska och träd på gårdarna och 
att lekplats ska finnas på varje gård. Kvartersgränderna ger bilfria lekmiljöer i 
närmiljön. Planförslaget innehåller även takterrasser på alla byggnader som 
kompletterar gårdsmiljöerna och ger värdefulla utemiljöer med sol och utsikt för de 
boende.  

Planförslaget möjliggör för fler boende och därmed fler barn i området. Detta ger 
ett ökat behov av lekplatser och grönområden i närområdet då friytor, gårds- och 
lekmiljöer för barn är begränsade inom planförslaget. Inom 250 meter finns en 
grönyta och två lekplatser. 
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Tillgänglighet 
Vid framtagning av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 
och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses prövas i samband med 
byggnads- och markprojekteringen vid kommande bygglovsprövning. 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Parkeringsgarage ska vara tillgängliga för rullstolsburna, både dit och därifrån. 

Plats för angöring ska finnas och även tillgänglig parkering för besökare. 

Avfallshantering ska utformas tillgängliga, så även förrådsutrymmen 
(lägenhetsförråd, barnvagnsförråd, rullstolsförråd) samt postboxar. 

Säkerhet och trygghet 
Planförslaget syftar till att skapa ny stadsbebyggelse, förbättra infrastrukturen i 
anslutning till gång- och cykelbanor samt stärka omgivande stråk med tydliga 
entréer och lokaler för verksamheter i bottenvåningar. Planförslaget möjliggör även 
för fler boende i området och därmed en större dygnet-runt befolkning, vilket ger 
förutsättningar för en ökad upplevd trygghet i området. 
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GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för Stenbocken 14 och 
15 vinner laga kraft upphävs i dag gällande plan.  

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap 
Eslövs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. 

Tillståndsprövning och dispenser 
Inom planområdet finns ett antal biotopskyddade träd. Träden omfattas av 
biotopskydd avseende allé och ligger i förgårdsmark längs med Repslagaregatan. 
Då genomförande kräver fällning av träden har fastighetsägarna ansökt om dispens 
för fällning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av 
alléträden med följande villkor: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft. 

2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens 
genomförandetid gått ut. 

3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med 
ansökan. 
 

Tidplan 
Tidplanen är att detaljplanen är beräknad att kunna antas av kommunfullmäktige 
under det fjärde kvartalet 2021. 

Planområdet kommer att byggas ut i två etapper. Den första etappen innebär en 
nybyggnation av två stadskvarter (Stenbocken 15 och sydvästra hörnet av 
Stenbocken 14), då ligger handelsområdet (Stenbocken 14) kvar. I en andra etapp 
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bebyggs resterande del av Stenbocken 14 med två kvarter. Det beräknas dock dröja 
ca 10 år, då de nuvarande hyresgästernas kontrakt löper ut.  

 

Ansvarsfördelning 
Eslövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Allmän plats som 
ansluter till och är en förutsättning för privata intressen bekostas av exploatören. 
Utbyggnad inom kvartersmark bekostas och utförs av respektive 
fastighetsägare/exploatör. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga 
tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas.  

Inom detaljplaneområdet finns en dagvattenledning som kommer att behöva flyttas. 
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar flytt. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Brandvattenförsörjning bedöms som god då det finns brandposter i 
tillfredsställande omfattning i gatunätet runt fastigheten.  

Området ligger inom normal insatstid (10 min). 

Tillträde för räddningstjänstens fordon har utretts i samråd med räddningstjänsten 
under planens granskningsskede. 

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband 
med bygglovsansökan. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi  
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherrarna 
bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande. Planavgiften tas ut i detaljplaneskedet. Det ska 
således inte tas ut någon planavgift i bygglovsskedet. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan 
detaljplanen antas. Kostnader för de allmänna anläggningarna, erforderlig 
fastighetsbildning etcetera som behövs för planens genomförande regleras i 
exploateringsavtalet.  
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Även flytt av dagvattenledning bör regleras i exploateringsavtalet. Här regleras att 
projektering, materialval och utförande ska granskas och godkännas av VA SYD. 
Efter utförd ledningsomläggning ska en övertagningsbesiktning genomföras, då 
VA SYD tar över ledningen. Vid övertagning ska filmning, eventuellt 
provningsprotokoll och relationshandlingar överlämnas till VA SYD. 

Andra avtal 
Innan nätstation och nya matarkablar uppförs i området ska servitutsavtal för dessa 
tecknas med markägarna och Kraftringen. I servitutet kan det även behöva regleras 
rätten till tillfart till E-området. 

Även vad det gäller eventuell fiberdragning inom de allmänna utrymmena på 
kvartersmarken önskar Kraftringen teckna servitutsavtal innan ledningarna anläggs.  

Exploatering 
Följande kostnader kan delvis komma att belasta kommunen: 

 Utbyggnad av allmän plats torg och gångbana 
 Utbyggnad av fördröjning av skyfall 
 Drift av allmän plats torg och gångbana 

 
Fördelning av kostnaderna kommer fastställas i exploateringsavtalet. 

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsbildningsåtgärder 
Markområden som läggs ut som allmän plats (torg och gångväg) ska överföras till 
kommunalägd intilliggande fastighet. Kvartersmark ska avstyckas eller justeras 
genom fastighetsreglering till lämpliga fastigheter. Avstyckning och 
fastighetsreglering prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen 
(1970:988). Om mer än två fastigheter ska finnas inom kvartersmarken krävs dock 
nybildande av fastighet. 

Avstyckning 
Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra egna fastigheter. 

Fastighetsreglering 
Fastighetsregleringar, marköverföringar, som ska utföras för ett genomförande av 
detaljplanen redovisas i karta nedan. 
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Kartan visar vilka delar 
(markerade i gult) av 
fastigheterna Stenbocken 14 
och 15 som övergår i 
kommunal ägo.  

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan är planlagd som allmän plats 
utan att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är 
skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14 
kap. 14 § PBL). 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggning ska bildas för kvartersmark märkt C2 i plankartan. Den 
är tänkt som ett gemensamt kvarterstorg, där besöksparkering och parkering till 
handel och verksamheter kan finnas. Området kommer även att hantera fördröjning 
av dagvatten och skyfall. Funktioner som fastighetsägarna inom planområdet 
gemensamt behöver lösa vid ett genomförande av planen. Detta prövas i 
lantmäteriförrättning enlighet med anläggningslagen (1973:1149). 

Ledningsåtgärder 
Vid behov ansöker tekniska verken om och bekostar erforderliga 
ledningsrätter/servitut för de allmänna ledningarna fram till gränsen för respektive 
fastighet.  

Flytt av ledningar som krävs för att möjliggöra exploateringen bekostas av 
exploatör/fastighetsägare.  

Ansökan om fastighetsbildning 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka 
om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller 
upplåtelse av ledningsrätt. 

Servitut 
Avtalsnyttjanderätt för gångväg finns inom planområdet. 
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Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen 
 

 

Åsa Simonsson Mikael Vallberg Gärda Sjöholm  
Hilda Hallén 

Avdelningschef Planchef  Planarkitekt 
Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Radar 
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Yttrande över detaljplan för fastigheten Skatan 10 i 
Eslöv 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till samrådshandlingar för detaljplan 
för fastigheten Skatan 10, i Eslöv, Eslövs kommun. Syftet med planen är att pröva 
industri på nuvarande fotbollsplan och grönområde, som idag är planlagt som 
skolområde. Planen ska möjliggöra en expansion av intilliggande industri med en 
ändamålsenlig tomt. Planen ska säkerställa att den allmänna gång- och cykelvägen 
genom området fortsatt är tillgänglig. Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet 
att lämna synpunkter på planförslaget.  

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 79, 2021 Samråd för detaljplan för 

fastigheten Skatan 10 i Eslöv 
- Underrättelse om samråd 
- Plankarta, samråd fastigheten Skatan 10 
- Planbeskrivning, samråd för fastigheten Skatan 10 
- Dagvatten- och skyfallsutredning Skatan 10, VA-gruppen, 2021-01-18 
- Geo- och miljöteknisk undersökning Skatan 10 
- PM biotopskydd Skatan 10 
- PM Trafik Skatan 10, Afry, 2021-02-02 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av underlaget.  
 
Förvaltningen anser att det finns tillräckligt med grönytor för fotboll i området, även 
om berörd grönyta försvinner. Bedömningen är att det inte skulle ha någon negativ 
påverkan på de föreningar eller allmänhet som är aktiva på platsen. Om den 
”aktivitetsbana” som finns i området kommer att försvinna kan det vara aktuellt att 
undersöka behovet av ersättning av utomhusträningsredskap. 
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Helena Schönström 
Förvaltningschef Verksamhetschef kultur/-fritidskontoret 
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