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Kallelse till sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden
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Plats:  

Förhinder anmäls till susanne.jonasson@eslov.se

Ordförande
Christine Melinder (M)
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Kallelse

1. Val av protokolljusterare  

2. Information från verksamheten  

Helena Schönström verksamhetschef på Kultur- och fritidskontoret och Per 
Andersson verksamhetschef på biblioteket informerar om respektive 
verksamhet.

3. Ekonomisk månadsrapport 2020 (KOF.2020.0106)  

Beslutsunderlag
 Ekonomisk månadsrapport, oktober 2020
 Ekonomisk månadsrapport sammanställning, oktober och hälsotal, 

september

4. Information prisgalan 2020  

Priser och stipendier
Idrottspriset delas ut till en person eller ideell förening som varit ett 
föredöme för idrotten i Eslövs kommun. Man kan nominera någon till 
idrottspriset, men inte ansöka om det själv. 
Kulturpriset delas ut till en person eller ideell förening som gjort en 
värdefull insats inom Eslövs kommuns kulturliv. Personen ska bo i Eslövs 
kommun. Man kan nominera någon till kulturpriset, men inte ansöka om det 
själv.
Utdrag ur donationshandlingen:
"Den årliga avkastningen av donationsmedel skall användas för utdelning av 
ett kulturstipendium till inom Eslövs kommun bosatt person för förtjänstfullt 
arbete inom kommunens kulturliv. "Även ideella föreningar kan 
ifrågakomma".
"Kulturstipendiet skall årligen under hösten utdelas av kulturnämnden eller - 
därest denna skulle slopas - av kommunstyrelsen. Utdelningen skall ske 
första gången under hösten 1982".
Den 16 september 1981 undertecknade Joel Sallius (1901-1988), fd. förste 
rektor och stadsfullmäktiges ordförande 1942-1966, en donationshandling 
som innebar att 50 000 kronor avsattes till en nybildad kulturfond, benämnd 
Eslövs kommuns kulturfond.
Joel Sallius donationsfond, som den kom att kallas för, ändrade namn 1996 
till Eslövs kommuns kulturstiftelse i anledning av en ny stiftelselag. 
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Eftersom avkastningen av donationsmedlen skall gå till person för 
förtjänstfullt arbete betraktas det nu mera som ett kulturpris än som ett 
kulturstipendium.
Ungdomsledarpriset delas ut till en ideell ungdomsledare som verkar i 
Eslövs kommun, och som har arbetat med ungdomar i kommunen på ett 
inspirerande och utvecklande sätt. Man kan nominera någon till 
ungdomsledarpriset, men inte ansöka om det själv.
Jämställdhetspriset delas ut till en förening som under året har gjort något 
av följande:

 insatser som gjort att könsfördelningen jämnas ut bland ledare, i 
styrelsen eller bland de aktiva i föreningen

 insatser som föreningen gjort under året för att bryta stereotypa 
könsmönster och för att öka kunskaperna om jämställdhet.

Man kan nominera en annan förening till jämställdhetspriset, men också 
ansöka om det till sin egen förening.
Priset Årets eldsjäl ges till en person som har engagerat sig ideellt och haft 
stor betydelse i en förening eller organisation med verksamhet i Eslövs 
kommun. Priset kan också ges till en person som, genom stort ideellt 
engagemang, lyckats skapa uppmärksamhet i en fråga av stort 
allmänintresse inom kultur-  och fritidsområdet i Eslövs kommun. man kan 
nominera någon till Årets eldsjäl, men inte ansöka om det själv.
Kulturstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år 
att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt. 
Stipendiet delas ut till en person som är född eller bosatt i Eslövs kommun 
eller som på något annat sätt har tydlig anknytning till kommunen. Man kan 
nominera någon till kulturstipendiet, men också ansöka om det själv.
Idrottsstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år 
att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller projekt. Stipendiet 
delas ut till en person som är född eller bosatt i Eslövs kommunen eller som 
på något annat sätt har tydlig anknytning till kommunen. Man kan nominera 
någon till idrottspriset, men också ansöka om det själv.

5. Samråd gällande förslag till fördjupad 
översiktsplan för östra Eslöv i Eslövs kommun 
(KOF.2020.0130)

 

Beslutsunderlag
 Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i 

Eslövs kommun
 Underrättelse om samråd. Förslag till fördjupad översiktsplan för östra 

Eslöv i Eslövs kommun
 KSAU beslut §109 Samråd för förslag på fördjupad översiktsplan för 

östra Eslöv
 Fördjupad översiktsplan östra Eslöv
 Miljökonsekvensbeskrivning
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6. Samråd gällande detaljplan för del av Eslöv 53:4 
(förskola Skogsgläntan) i Eslöv, Eslövs kommun. 
(KOF.2020.0129)

 

Beslutsunderlag
 Synpunkter på detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) i 

Eslöv, Eslövs kommun
 ksau beslut - samråd för detaljplan för del av fastigheten EslÖv 53:4 

skogsgläntans förskola
 Underrättelse om samråd. Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola 

Skogsgläntan) i Eslöv, Eslövs kommun.
 detaljplan
 planbeskrivning
 bilaga 1 - trafikbullerutredning
 bilaga 2 - geo- och markmiljöundersökning

7. Samråd för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i 
Gårdstånga, Eslövs kommun. (KOF.2020.0137)

 

Beslutsunderlag
 Synpunkter för detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, 

Eslövs kommun
 Underrättelse om samråd för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i 

Gårdstånga, Eslövs kommun.
 KSAU beslut § 113 Godkännande av samråd för detaljplanen för 

fastigheterna Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun
 planbeskrivning
 plankarta
 bullerutredning
 bilaga till bullerutredning

8. Granskning för detaljplan fastigheterna Färgaren 
8 och 19 (KOF.2020.0148)

 

Beslutsunderlag
 Synpunkter på granskning för detaljplan fastigheterna Färgaren 8 och 19
 KSAU beslut § 135 Granskning för detaljplan fastigheterna Färgaren 8 

och 19
 Underrättelse om granskning gällande detaljplan för Färgaren 8 och 19 i 

Eslöv
 Samrådsredogörelse Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun
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 Bilaga 1 - Kulturmiljöutredning
 Riskutredning för del av kv. färgaren
 Plankarta
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM - Geoteknik och 

Markmiljö
 Skuggstudie
 Skyfallsanalys höjdsättning

9. Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2020 
(KOF.2020.0121)

 

10. Anmälningar för kännedom  

KOF.2020.0139-1 Kommunfullmäktiges beslut § 73, Sammanträdestider 
för kommunfullmäktige 2021
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KOF.2020.0106 

2020-10-29
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

Ekonomisk månadsrapport, oktober 2020 2020

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat en ekonomisk månadsrapport för januari-
oktober 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ekonomisk månadsrapport, oktober 2020
Ekonomisk månadsrapport sammanställning, oktober och hälsotal, september 

Beredning
-

Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för januari-

oktober 2020 och översänder denna till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Stefan Persson Lars Månsson
Förvaltningschef Controller
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Kultur och Fritid 

Postadress Box 255, 241 24 Eslöv   Besöksadress Norregatan 9   Telefon 0413-626 00 

E-post kultur.och.fritid@eslov.se   Webb www.eslov.se 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober och hälsotal per september 
 
Hälsotalet efter september månad är 90,3 %. Som tidigare konstaterats var det stor sjukfrånvaro i 
framför allt mars månad vilket bidrar till det lägre talet. Tendensen med efterhand förbättrade tal 
har nu avstannat något. Prognosen för helåret skrivs därmed ner från tidigare bedömning 92 % till 91 
%. Att jämföra med kommunens uttalade mål om 95 %. Siffran är dock osäker då Skåne verkar 
drabbas av ytterligare smittspridning. 
 
Resultatrapport period januari-oktober tkr 
 

Resultatrapport  KF-Budget  Utfall  Budgetavvikelse  

Intäkter 10590 8252 -2338 

Personalkostnader -29789 -29195 594 

Lokalkostnader -46857 -46890 -34 

Övr driftskostnader -16891 -13625 3266 

Kapitalkostnader -373 -235 138 

Resultat  -83320 -81693 1626 

 
 
Kommentarer till periodutfall 
 
Efter oktober månad uppvisar nämnden ett överskott på 1626 tkr. Trots att badverksamheten och 
Medborgarhuset visar stora underskott efter perioden har övriga verksamheter tillsammans ett 
större medelsöverskott. Främst bidrar biblioteksverksamheten och kulturskolan till detta. Bägge har 
under året erhållit projektmedel om totalt cirka 1200 tkr. Dessa kommer att nyttjas först under 2021 
och därmed inte påverka resultatrapporten förrän i december. 
 
Trots det höga periodöverskottet kommer årsutfallet att landa på minus. Dock ser det ljusare ut än 
förra månadens prognos. Bedömningen är nu ett underskott om cirka 1600 tkr, att jämföra med 
tidigare 1950 tkr. Allmän återhållsamhet av resurser präglar i stor grad verksamheterna samt 
begränsade möjligheter att utföra verksamhet på grund av Corona, vilket reducerar budgeterade 
kostnader. 
 
Slutsats helårsprognos : Prognos Bad underskott 1,6 mnkr +  Medborgarhuset underskott 0,9 mnkr 
dvs drygt 2,5 mnkr totalt. Övriga verksamheter överskott 0,9 mnkr. 
 
Förändringar budgetram 2020 
 

 I oktober månad har budgetramen utökats med 500 tkr. Från 99 815 tkr till 100 315 tkr. 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige rörande Stöd till föreningar med anledning av 
Covid-19 under perioden april-man 2020. 

 

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober beviljades kultur- och fritidsnämnden 
ytterligare 500 tkr i stöd till föreningar under perioden september-december 2020. Dessa 
medel är ännu ej inkluderade i nuvarande budgetram. 
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Kultur och Fritid 

Postadress Box 255, 241 24 Eslöv   Besöksadress Norregatan 9   Telefon 0413-626 00 

E-post kultur.och.fritid@eslov.se   Webb www.eslov.se 

 

 Vid samma sammanträde beviljades också kultur- och fritidsnämnden, med anledning av 
förväntat ekonomiskt överskott, medel till digital utrustning till verksamheterna: 
Medborgarhuset, stadsbiblioteket, Stadsmuseet och Gasverket om 442 tkr. Dessa medel är 
ännu ej inkluderade i nuvarande budgetram. 

 
 
Budgetavvikelse och helårsprognos kommenteras djupare under följande verksamhetsredovisning. 
 
Utfall per verksamhet per oktober samt helårsprognos netto 
 

Verksamhet 
Period-
budget 

Period-
utfall 

Period-
avvikelse 

Årsbudget 
2020 

Årsprognos 
2020 

Årsbudget-
avvikelse 

10000 Nämnd/styrelse -463 -352 111 -555 -475 80 

13000 Nämndsadministration -229 -251 -22 -275 -337 -62 

30000 Stöd till föreningar -2 792 -2 479 313 -3 560 -3 425 135 

31010 Stöd till studieorganisationer -1 167 -1 400 -233 -1 400 -1 400 0 

31510 Stadsmuseet -1033 -933 100 -1 240 -1 225 15 

31511 Museiverksamhet, övrigt -400 -474 -74   -480 -472 8 

31520 Barnkultur -981 -687 294 -1 179 -1 100 79 

31521 Arrangemang o kulturell utv -1 318 -1 274 44 -1 582 -1 555 27 

31530 Konst -46 -40 6 -55 -50 5 

31540 Biografverksamhet -483 -522 -39 -580 -650 -70 

31550 Samlings- o föreningslokaler -1 738 -1 533 206 -2 086 -1 815 271 

31551 Medborgarhus -4 038 -4 553 -515 -4 845 -5 745 -900 

32000 Bibliotek -10 566 -9 599 967 -12 696 -12 400 296 

33000 Kulturskola -7 179 -6 011 1168 -8 631 -8 032 599 

34000 Fritidsanläggningar, hallar -21 108 -21 830 -722 -25 375 -26 140  -765 

34010 Idrottsplatser -5 548 -5 504 44 -6 703 -6 608 95 

34020 Simhall och friluftsbad -14 649 -15 422 -773 -17 580 -19 180 -1 600 

34090 Bowling 467 348 -119 560 488 -72 

35000 Gasverket -3 611 -3 376 235 -4 333 -4 418 -85 

44023 Grundskolebibliotek -1 203 -757 445 -1 444 -1 200 244 

45023 Gymnasiebibliotek -72 -76 -4 -76 -56 20 

51060 Stöd till äldre-o handikapporg -192 -177 15 -230 -227 3 

61029 Lönebidrag 67 60 -7 80 80 0 

93400 Förvaltningsledning/Stab KoF -4 205 -4 077 128 -5 050 -5 000 50 

93410 Förvaltningsgemensamt  -833 -771 62 -1 000 -950 50 

Total -83 320 -81 693 1626 -100 315 -101 892 -1 577 

 
 
Kommentarer till utfall enligt verksamhetsredovisning och helårsprognos 
 
Barnkultur kommer att erhålla ”större” utbetalningar kommande månader 

 

Samlings och föreningslokaler respektive Fritidsanläggningar/hallar tar internt ut varandra avseende 
hyra som budgeterats/bokförts på olika verksamheter. 

9 ( 608 )



    

 
Kultur och Fritid 

Postadress Box 255, 241 24 Eslöv   Besöksadress Norregatan 9   Telefon 0413-626 00 

E-post kultur.och.fritid@eslov.se   Webb www.eslov.se 

 

 
Medborgarhuset har tappat nästan alla bokningar under våren och det syns i intäktsutfallet. 
Helårsprognosen är ett underskott på ca 900 tkr. Tyvärr ser det ut att det även blir en dyster höst.. 
Under hösten  kommer även verksamheten att genomlysas, i syfte att förbättra och effektivisera. 
Exempel som kan vara mer intäktsdrivande är översyn av bokningssystem och taxor. 
 
Bibliotek: Ett större periodöverskott som beräknas reduceras till årets slut Anledningen till det 
(tillfälliga) överskottet är ännu ej nyttjade riktade statsbidrag från Kulturrådet såsom Stärkta 
bibliotek, Folkpaket och Kapprumsbibliotek. 
 
Kulturskolan: Verksamheten har erhållit riktade medel från Kulturrådet (400 tkr) som kommer att 
nyttjas under året, alternativt överföras till år 2021. Dessutom lägre personalkostnader i samband 
med tjänstledigheter. 
 
Simhall och friluftsbad: Antalet besökare bedöms minska med 20-30 % på helårsbasis. Självfallet är 
detta kopplat till Corona-krisen men en annan kris är att  25-metersbassängen nu är stängd, och 
kommer att vara stängd på grund av bland annat kakelbyte. Bassängen kommer att tas i bruk tidigast 
i slutet av februari 2021 Detta får stor påverkan på besöksfrekvensen och därmed intäkterna. 
Förvaltningen gör sitt yttersta för att processen, där flera parter är inblandade, ska prioriteras.  
 
Från och med vecka 44 har även badet stängt för allmänheten. I första hand till slutet av november. 
Årsprognosen är därmed ett intäktsutfall på cirka 3600 tkr jämfört med budgeterat 5200 tkr. Badens 
totala utfall bedöms då bli ett underskott på 1600 tkr. Dock en osäker prognos då många parametrar 
påverkar utfallet. 
 
Grundskolebibliotek Ett stort periodöverskott på grund av att en tjänst varit vakant under stor del av 
året. 
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Samråd gällande förslag till fördjupad 
översiktsplan för östra Eslöv i Eslövs kommun
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KOF.2020.0130 

2020-10-05
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

Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för 
östra Eslöv i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunens översiktsplan (antagen 2018) beskriver området öster om järnvägen i 
Eslövs stad som ett viktigt utvecklingsområde. Verksamhetsområden ska omvandlas 
till stationsnära stadsbygd med en blandad bebyggelse och 1 600 nya bostäder ska 
tillkomma till 2035. Den nya bebyggelsen ska komplettera staden, stärka befintliga 
värden och tillföra nya stadsmiljöer. 

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för östra Eslöv har pågått i olika 
omgångar sedan 2010. Den ny pågående processen har kommunledningskontoret 
arbetat med sedan 2019

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit förslaget för att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för östra 

Eslöv i Eslövs kommun
- Underrättelse om samråd. Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i 

Eslövs kommun.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §109, 2020 Samråd för förslag på 

fördjupad översiktsplan för östra Eslöv.
- Fördjupad översiktsplan östra Eslöv
- Miljökonsekvensbeskrivning

Beredning
Tjänstepersoner från Kultur- och fritidsförvaltningen har läst igenom den fördjupade 
översiktsplanen och bildat sig en uppfattning om denna. Förvaltningen har följande 
synpunkter:
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Offentlig konst
Den fördjupade översiktsplanen innehåller många spännande förslag på torg och 
öppna mötesplatser. Kultur- och fritidsförvaltningen ser att några av dessa platser 
skulle vara bra platser att placera offentlig konst på, och att detta kan vara med i 
planeringen i ett tidigt stadie.

Transport och rörelse
Man har i den fördjupande översiktsplanen tagit upp de olika behoven som finns 
bland olika användare av platserna, när gång- och cykeltrafikanter ska finnas på 
samma platser som bilar och industritransport. Kultur- och fritidsförvaltningen anser 
att denna gång- och cykeltrafik i största möjliga mån ska skiljas fysiskt från annan 
tyngre trafik, genom exempelvis upphöjda cykelvägar/trottoarer eller cykelbanor på 
helt andra platser än längs vägar.

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

översänder detta till kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Stefan Persson Emil Ahlqvist
Förvaltningschef Administrativ samordnare
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 KS.2020.0206 

 

 
 

 

 

2020-09-25 

Moa Åhnberg  

0413-620 84 

moa.ahnberg@eslov.se 

 1(2) 

Underrättelse om samråd              

Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 
 
Eslövs kommun har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för 
östra Eslöv och vill nu inhämta synpunkter på planförslaget. Beslut om 
samråd beslutades den 1 september 2020 § 109 av kommunstyrelsen.  
 
Syftet med planförslaget är att ge en samlad strategi och målbild för 
utvecklingen i östra Eslöv. Den ska synliggöra potential och även visa de 
utmaningar som finns.  
 
Området ska kompletteras med fler bostäder av varierande storlek och typ, 
planförslaget möjliggör för sammanlagt 3 000 nya bostäder. Till år 2035 är 
ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 1 400 bostäder 
är planerade i ett längre tidsperspektiv.  
 
Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens tre 
målbilder – regional stjärna, hållbara lägen och lätt att leva livet. Den 
fungerar som en länk mellan den kommunomfattande nivån och 
detaljplaneringen och gör den översiktliga planeringen mer konkret. Planen 
ska både vara strategisk och vägledande för till exempel planläggning och 
lovgivning. 
 
Samrådsperioden pågår mellan 1 september och 30 december 2020. 
 
Handlingar finns för nedladdning på Eslövs kommuns hemsida 
www.eslov.se/ostraeslov. Där finns även planförslaget tillgängligt som en 
karttjänst. 
 
Synpunkter lämnas senast den 30 december 2020 via Eslövs kommuns 
hemsida www.eslov.se/ostraeslov. Där finns både en e-tjänst för yttranden 
samt möjlighet att kommentera direkt i den digitala kartan. 
 
Synpunkter kan även lämnas via brev  
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommun 
241 80 Eslöv 
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Under samrådet kommer Eslövs kommun att befinna sig på följande platser 
för samtal och svara på frågor: 
 
• 13 oktober kl. 15.30–18.00 på Stinstorget (vid ICA Kvantum) 
• 15 oktober kl. 17.00–19.00 på Berga 
• 17 oktober kl. 11.00–13.00 på Flygstaden 
• 22 oktober kl. 11.00–13.00 på Carl Engström-skolan 
 
Vid frågor kontakta planarkitekt Moa Åhnberg moa.ahnberg@eslov.se 
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-01

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 109 KS.2020.0206

Samråd för förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 

Ärendebeskrivning 
Kommunens översiktsplan (antagen 2018) beskriver området öster om järnvägen i 
Eslövs stad som ett viktigt utvecklingsområde. Verksamhetsområden ska omvandlas 
till stationsnära stadsbygd med en blandad bebyggelse och 1 600 nya bostäder ska 
tillkomma till 2035. Den nya bebyggelsen ska komplettera staden, stärka befintliga 
värden och tillföra nya stadsmiljöer.

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för östra Eslöv har pågått i olika 
omgångar sedan 2010. Den nu pågående processen har kommunledningskontoret 
arbetat med sedan 2019.

Tidigare beslut:
KSAU 2010-02-23: Beslut om att påbörja ett arbete med en fördjupning av 
översiktsplan för Eslöv – Öster om järnvägen.
KSAU 2010-09-28 §82: Beslut om programsamråd.
KSAU 2014-04-22 §27: Beslut om fortsatt arbete i enlighet med slutsatserna i 
samrådsredogörelsen.
KSAU 2015-12-08 §133: Beslut om att integrera arbetet med fördjupningen av 
översiktsplanen i ett då pågående utvecklingsprojekt för östra Eslöv.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om samråd för förslag till fördjupad översiktsplan för 

östra Eslöv
 Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv samrådsversion
 Miljökonsekvensbeskrivning fördjupad översiktsplan Eslöv östra 2020 

Samrådsversion

Beredning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för 
östra Eslöv. Kommunen ska sända förslaget på samråd till myndigheter, 
organisationer, kommunala förvaltningar/nämnder samt i området verksamma 
företag. Samråd är det första steget av tre i planprocessen (samråd, granskning och 
antagande) vilken är reglerad i plan- och bygglagen.

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör 
användas, utvecklas och bevaras. En fördjupning av översiktsplanen är en 
vidareutveckling och konkretisering av den kommunomfattande översiktsplanen och 
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-01

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

ska fungera som en länk mellan denna och detaljplanen.

Ambitionen är att fördjupningen av översiktsplanen för östra Eslöv bidrar till att 
uppnå de övergripande målen från kommunens översiktsplan: regional kärna, 
hållbara lägen, lätt att leva livet.

Syftet med arbetet är att ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra 
Eslöv. Den ska synliggöra områdets potential och även visa de utmaningar som 
finns. Planen ska både vara strategisk och vägledande för till exempel planläggning 
och lovgivning.

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att arbeta med östra Eslöv. Det 
handlar bland annat om att öka antalet bostäder i goda kollektivtrafiklägen och skapa 
attraktiva och trygga stadsmiljöer, att skapa en sammanhållen tätort trots de barriärer 
som järnvägen och stora industrifastigheter utgör samt att förbättra vattenhantering 
och få in en större andel grönska i området än vad fallet är idag.

Samrådsförslaget pekar ut fem områden och tre stråk som är viktiga för utvecklingen 
av östra Eslöv. I förslaget finns sju planeringsprinciper som visar vilka övergripande 
utgångspunkter som planeringen av östra Eslöv ska ta avstamp i. Förslaget inkluderar 
även ett antal aspekter som kommunen behöver arbeta med i de kommande 
planerings- och exploateringsfaserna.

Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas till dess att beslutet om att 
ersättare inte får delta vid nämndssammanträdena på grund av covid-19-pandemin 
har upphört att gälla.

Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Catharina Malmborg (M), Janet 
Andersson (S), Michael Wehtje (M), Lars Holmström (V), Madeleine Atlas (C) och 
Marianne Svensson (S) bifall till förslaget till beslut med ändringen att samrådstiden 
förlängs till och med den 31 december 2020.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller bordläggas och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Ordförande ställer därefter proposition på förslaget till beslut inklusive yrkandet om 
förlängning av samrådstiden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
desamma.
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-01

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
- Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att sända förslag till 
fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv på samråd.

- Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att sända 
miljölkonsekvensbeskrivning av förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 
på samråd.

- Samråd sker under tiden fram till och med den 31 december 2020.

Beslutet skickas till 
Tillväxtavdelningen
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FÖRORD

Eslövs kommun har de senaste 10 åren vuxit med drygt 2 500 invånare 
och nästan 1 200 arbetstillfällen. Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv 
är en väsentlig del av stadens strategi för att möta en fortsatt befolk
ningsökning och ett stort kliv mot visionen om Eslöv –  Skånes bästa 
kommun att bo och verka i. I östra Eslöv finns plats för en mängd 
nya bostäder och arbetsplatser av varierande slag. Idag känne tecknas 
området till stor del av ineffektivt använd industrimark. 

Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översikts
planens tre målbilder – regional stjärna, hållbara lägen och lätt att 
leva livet. 

Investeringar i infrastruktur och bebyggelse i ett stationsnära läge är 
en regional angelägenhet som stärker Eslövs position i den expansiva 
MalmöLundregionen.

Det centrala läget i direkt anslutning till järnvägsstationen ger sam
tidigt förutsättningar för ett hållbart resande, med goda gång, cykel 
och kollektivtrafikförbindelser. 

Vikt har lagts i planförslaget på att skapa nya gröna och trivsamma 
miljöer. Planförslaget skapar förutsättningar för att människor ska 
kunna röra sig enkelt och tryggt mellan stadens östra och  västra 
 delar och för att nya mötesplatser ska skapas för alla invånare. 
 Utveckling av östra Eslöv är en viktig pusselbit i att göra Eslöv till  
en ännu mer attraktiv stad, med fokus på hållbar utveckling både 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Planförslaget kommer nu att diskuteras på bred front med invåna
re i Eslövs kommun, fastighetsägare och näringsidkare. Dialogen 
kommer att föras både digitalt och genom fysiska möten, allt för att 
Kommunledningskontoret ska kunna fånga upp alla goda idéer och 
synpunkter som finns kring förslaget. Genom dialog och samtal vill 
vi stimulera till ett kreativt och innovativt utvecklingsarbete med 
målsättningen att skapa ett nytt och trivsamt område i Eslöv. 

Denna samrådshandling utgör ett underlag för att intensifiera 
 dialogen kring utvecklingen Östra Eslöv. Nu bjuds alla berörda  
– såväl näringsliv och fastighetsägare som invånare och föreningsliv 
– in att lämna sina synpunkter på den pågående stadsutvecklings
processen. 

Åsa Simonsson

Chef Tillväxtavdelningen

6 fördjupad översiktsplan för östra eslöv
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DET HÄR ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska 
miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha 
en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut 
om hur mark och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen ska både vara 
strategisk och utgöra underlag för beslut i plan och lovärenden.

Den ska ge stöd i kommunala beslut och prioriteringar för att främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhål
landen och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. För att kunna 
göra det är det viktigt att inte bara planera enskilda byggprojekt var 
för sig, utan att sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt 
och tidsmässigt. I en översiktsplan står de allmänna intressena i fo
kus.

Översiktsplanering är också ett instrument för dialog mellan kom
mun och stat kring riksintressen och i planen ska kommunen redovi
sa hur hänsyn tagits till dessa.

En fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
En fördjupning av översiktsplanen är en vidareutveckling av den 
kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta 
ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen. En änd
ring för en del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden 
till enskilda stadskvarter. Detaljeringsgrad beror på syftet och de ak
tuella planeringsfrågorna. En fördjupning kan till exempel tas fram 
för tätorter eller kommundelar där det finns stor konkurrens mellan 
olika intressen och anspråk.

Fördjupningar fungerar som en länk mellan den kommunomfattan
de översiktsplanen och detaljplanen och gör den översiktliga plane
ringen mer konkret. Därmed kan även medborgarnas förståelse för 
kommunens avsikter med den framtida markanvändningen öka.

Ambitionen är att fördjupningen av översiktsplanen för östra Eslöv 
bidrar till att uppnå de övergripande målen från kommunens över
siktsplan: regional kärna, hållbara lägen, lätt att leva livet.

Syftet med arbetet är att ge en samlad strategi och målbild för ut
vecklingen i östra Eslöv. Den ska synliggöra områdets potential och 
även visa de utmaningar som finns. Planen ska både vara strategisk 
och vägledande för till exempel planläggning och lovgivning.

fördjupad översiktsplan för östra eslöv 7
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Geografisk avgränsning
Det aktuella planområdet är cirka 180 ha och ligger i östra Eslöv 
mellan Södra stambanan och Östra vägen (väg 17/113). I norr av
gränsas området strax norr om Pärlgatan och av Harjagersvägen,  
i söder av Trehäradsvägen.

Planområde

 

Teckenförklaring
Planområde

PLANOMRÅDE

` 1:10 000

PLANPROCESS

höst 2020 vår/sommar 2021 höst/vinter 2021 

Samråd
(Kommunen  

presenterar ett första 
förslag)

Antagande och 
Laga kraft

(Kommunen  
beslutar om planen)

Granskning
(Kommunen  

presenterar ett  
reviderat förslag)

Här är vi nu!

En översiktsplaneprocess består av olika steg och kommunen bearbetar planförslaget 
i flera omgångar innan det är klart. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
östra Eslöv befinner sig i det som heter samrådsskedet.

8 fördjupad översiktsplan för östra eslöv
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MEDBORGARDIALOG

En del av arbetet med att ta fram en översiktsplan handlar om att 
föra dialog med medborgare, tjänstepersoner, organisationer, företag 
samt andra myndigheter och föreningar, alltså de som ska leva, verka 
och bo på den plats som planen gäller för. En viktig del är att lyssna 
till barn och ungas utvecklingstankar om sin närmiljö, en plats där 
de möjligtvis bosätter sig i framtiden.

Eslövs kommuns ambition är att medborgardialog ska användas i de 
processer och projekt där det är relevant samt där det finns en vinst 
för både kommun och medborgare att genomföra en dialogprocess. 
Medborgardialog ska användas för att bygga starkare beslutsunder
lag samt för att inkludera medborgare i frågor där deras idéer och 
tankar kan lyftas och förbättra de processer och projekt som kom
munen driver. Ambitionen är att fler nämnder, förvaltningar och 
verksamheter ska ta tillvara på medborgarnas idéer och inspel för att 
stärka tilliten till kommunen som organisation och för att skapa nya 
lösningar i samverkan med Eslövs medborgare.

Enligt Eslövs kommuns policy och rutin för medborgardialog ska 
kommunen sträva efter att nå de grupper i samhället som är mest 
berörda och som annars inte får sin röst hörd (prioritet 1 i modellen 
nedan). Det är därför viktigt att arbeta med uppsökande verksamhet 
(framförallt till de grupper som tillhör prioritet 1 och 2 i modellen). 
Arbetet är viktigt oavsett om det gäller medborgare, näringsliv eller 
den idéburna sektorn. Oftast har yngre och socioekonomiskt utsatta 
individer en tendens att inte medverka i lika stor utsträckning som 
andra medborgare. 

Prioritet 2Prioritet 1

Prioritet 3Prioritet 4

Låg Hög

Hög

Aktivitet

B
er

ör
d

Medborgardialog som en del av styrprocessen. Illustration från SKL.
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I arbetet med den fördjupade översiktsplanen genomför kommunen 
medborgardialog på en rad olika sätt och med olika metoder. Tidigt 
under samrådstiden planerar kommunen ett dialogmöte på Carl 
Engströmskolan med en presentation av planförslaget och möjlighet 
för alla som är intresserade att lämna inspel och ställa frågor både till 
politiker och tjänstepersoner. Kommunen planerar också att genom
föra popup dialoger på livsmedelsbutiker i området och på Berga
området för att i en upp sökande dialog få så många som möjligt att 
bidra med sina åsikter. 

Det pågår även en mer riktad dialog med de företag som finns inom 
och i närheten av planområdet. Det är viktigt att samtliga företag 
har möjlighet att yttra sig över förslaget till den nya fördjupade över
siktsplanen. I de fall det är relevant kommer kommunen att anordna 
möten med enskilda näringsidkare.

Slutligen kommer området Idrottsparken att utgöra ett eget fokus
område under samrådstiden. Processen syftar till att inleda ett ge
mensamt arbete där kommunen tillsammans med föreningslivet och 
andra aktörer ska komma fram till hur området kan användas mer 
effektivt och hur man skapar en miljö som bjuder in och får fler att 
vilja spendera mer tid på själva området. Kommunen kommer i den
na inledande fas att bjuda in till ett dialogcafé där den idéburna sek
torn tillsammans med representanter från Kultur och Fritid, Barn 
och Utbildning, Serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret 
får diskutera utvecklingen av området.  

fördjupad översiktsplan för östra eslöv 11
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Del 2 – Mål
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POLITISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL FÖR  
DEN ÖVERSIKTLIGA PLANERINGEN

Den övergripande visionen för Eslövs kommun är att år 2025 vara 
”Skånes bästa kommun att bo och verka i”. För att nå målen ska 
Eslöv vara en hållbar, spännande kommun där människor möts, ut
vecklas och trivs. Kommunen ska vara förstahandsvalet för företaga
re vid nyetablering och expansion. Organisationen ska vara effektiv 
och framtidsorienterad med medborgarna i fokus.

I översiktsplan Eslöv 2035 presenteras tre målbilder för kommunens 
utveckling de kommande 15 åren: regional stjärna, hållbara lägen 
och lätt att leva livet. De grundar sig på de styrkor, utmaningar och 
den omvärld som Eslövs kommun har och står inför. Staden, byarna 
och landsbygden ska tillgodose behov för dem som lever idag utan 
att äventyra behoven för framtidens invånare.

Regional stjärna
Eslövs kommun har en unik kombination av närhet till omvärlden, 
goda kommunikationer, en stark centralort med gott om kvaliteter, 
levande byar och landsbygd och gott om natur för rekreation och 
friluftsliv. Det nära läget i en expansiv region ger kommunen en cen
tral och spännande position i Skånes utveckling. Dessa kvaliteter gör 
Eslöv till en regional stjärna!

Som regional stjärna är Eslövs kommun en viktig och tydlig aktör 
i regionen. Med strategiska satsningar på kommunikation och att
raktivitets och identitetsbygge positionerar sig kommunen starkt i 
södra Sverige som en bra boendekommun och ett förstahandsval för 
företagare. 

Ett proaktivt, målinriktat och handlingskraftigt arbete med utgångs
punkt i kommunens strategiska fördelar och möjligheter i omvärl
den driver utvecklingen i en riktning som är bra för kommunen, 
kommuninvånarna och omgivningen. Ett starkt Eslöv utvecklar hela 
Skåne!

• Eslövs del i regionen 

• Identitet och profil 

• Småstad och landsbygd 

• Infrastruktur och kommunikationer 

• Självkännedom och bilden utifrån

14 fördjupad översiktsplan för östra eslöv
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Hållbara lägen
Eslöv växer i hållbara lägen. Olika platsers unika karaktär lägger 
grunden för kommunens samlade identitet och skapar attraktivitet. 
En stolt och stark stad med stora kvaliteter är en tillgång för hela 
kommunen. Livskraftiga byar och landsbygd ger möjlighet till kom
pletterande boendemiljöer och livsmönster. 

Samhällen och nya kvarter utvecklas i anslutning till kommunens 
starka kollektivtrafiklägen. Här skapas täta, hållbara och attraktiva 
stads och bymiljöer med närhet till omvärlden som stimulerar till 
möten och skapar sociala sammanhang. Gröna och blå värden är en 
central del av ekokommunens identitet och präglar befintliga och 
nya samhällen och kvarter. 

• Samband inom kommunen mellan byarna/staden/landsbygden 

• Byarna/stadens/landsbygdens unika värde 

• Samhälle, sammanhållning, samband 

• Cykel, kollektivtrafik, social hållbarhet

Lätt att leva livet
Livet i Eslövs kommun ger en trygg och enkel vardag med möjlighet 
till ”det lilla extra”. Människor möts, utvecklas och trivs i attraktiva 
och välfungerande miljöer. Tillgången till varierade och attraktiva 
boendemiljöer för olika skeden i livet skapar plats för mångfald. Sta
dens och byarnas olika delar är väl sammankopplade och känslan 
av mångfald, öppenhet och gemenskap är stark. Delaktighet i stora 
och små frågor ger goda möjligheter att påverka livsmiljön för barn, 
unga, vuxna och äldre. Det är människorna som får kommunen att 
växa och utvecklas.

• Stadsdel – kvarter – by 

• Hållbara livsmiljöer i byn/staden/landsbygden 

• Boendemiljön, gatan, torget, mötesplatser 

• Barn, äldre, företagen, livspussel, föreningsliv, social samhörighet, 
tillgänglighet

fördjupad översiktsplan för östra eslöv 15
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AGENDA 2030

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Det är en överens
kommelse som innehåller 17 globala mål för att uppnå fyra saker till 
2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor 
i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimat krisen. De glo
bala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimen
sionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den  sociala och den 
miljömässiga. Den svenska regeringen har som ambition att Sverige 
ska vara i framkant i genomförandet av Agenda 2030 och Eslövs 
kommun arbetar aktivt med målen. Genom den översiktliga plane
ringen kan kommunen verka för att skapa en utveckling som både 
kan tillfredsställa de behov som finns idag och de som kan uppstå i 
framtiden. Av de 17 globala målen har vissa en mer direkt koppling 
till översiktlig planering, medan andra påverkas mer indirekt.
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NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MÅL  
OCH STYRDOKUMENT

Till grund för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för östra 
Eslövs finns flera nationella och regionala mål tillsammans med en 
rad olika kommunövergripande mål och styrdokument.

Nedan redovisas några av de mål och styrdokument som bedöms ha 
starkast koppling till översiktsplaneringen av östra Eslöv.

Nationella mål

• Miljömål

• Energi och klimatmål

• Folkhälsomål

• Jämställdhetsmål

• Bostadspolitiska mål

• Transportpolitiska mål

Barnrättslagen  
Barnrättslagen (tidigare barnkonventionen) blev svensk lag den  
1 januari 2020. Det innebär bland annat att det vid alla beslut 
som på något sätt rör eller påverkar barn ska göras en prövning av 
 barnets bästa. Inom samhällsplanering kan exempelvis aspekter som 
rörelsefrihet, säkerhet och möjlighet att nå och nyttja olika funktio
ner vara viktiga att belysa. Det är angeläget att i så hög grad som 
möjligt involvera barn under 18 år i dialogfasen av den fördjupade 
översiktsplanen.
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Regionala styrdokument
Det öppna Skåne 2030 
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att beskriva en ge
mensam vision om hur Skåne ska utvecklas och den fungerar som 
en utgångspunkt för arbetet med översiktsplanering. Strategin utgår 
från sex visionsmål.

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

• Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor

• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer

• Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning

• Skåne ska utveckla framtidens välfärd

• Skåne vara globalt attraktivt

Strategin har nyligen reviderats och beslutades av regionfullmäktige 
den 16 juni 2020.

Strukturbild för Skåne och Strategier för Det flerkärniga Skåne
Ett flertal rapporter har tagits fram inom ramen för Strukturbild 
Skåne. Flera av dem har varit och är vägledande för ställningsta
ganden inom fysisk planering i Eslövs kommun. Strategier för det 
flerkärniga Skåne (2013) består av gemensamma strategier och ställ
ningstaganden för den fysiska planeringen i Skåne. Fem centrala 
strategiområden pekas ut som vägledning för fortsatt planering på 
regional och kommunal nivå: 

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla 
den flerkärniga ortsstrukturen. 

• Stärka tillgängligheten och bind samman Skåne.
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning. 
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder 

hög livskvalitet.
• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och 

södra Östersjön.

Sedan 2019 har Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan 
för Skåne. Arbetet med planen tar utgångspunkt i underlag och di
aloger från Strukturbild för Skåne. Regionplanen kommer att gå ut 
på remiss under 2020.

18 fördjupad översiktsplan för östra eslöv

37 ( 608 )



Mobilitetsplan för Skåne, Cykelstrategi för Skåne, Strategi 
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
Samtliga tre dokument från Region Skåne utgör underlag i arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen, med fokus på ett hållbart re
sande.

Regional infrastrukturplanering
Region Skåne arbetar kontinuerligt med regional transportinfra
struktur i form av underlag, utredningar och påverkansarbete mot 
centrala myndigheter och beslutsfattare. I samverkan med Skånes 
kommuner görs stora satsningar på samhällsbyggande och kollektiv
trafik för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs. Det handlar 
i huvudsak om offensiva satsningar på framtidens infrastruktur med 
fokus på spårburen trafik som underlättar pendling, ger möjlighet att 
föra över gods från väg till järnväg samt skapar förutsättningar för 
hållbar utveckling.

Regionala miljömål (Länsstyrelsen)
Länsstyrelsen Skåne har regeringens uppdrag att på regional nivå 
verka för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riksda
gen har fastställt nås. Generationsmålet är det övergripande målet 
för miljöpolitiken och innebär att det till nästa generation ska läm
nas över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Fem 
utmaningar har i de nya miljömålen 2016 ansetts vara särskilt viktiga 
för miljöarbetet i Skåne; hållbara transporter, hänsyn till hav, sjöar 
och vattendrag, hushållning med mark och vattenresurser, skydd av 
natur och kulturvärden samt hållbar konsumtion.
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Strukturplan för MalmöLundregionen
MalmöLundregionen är ett strategiskt mellankommunalt samarbe
te där kommunerna i sydvästra Skåne ingår (Burlöv, Eslöv, Höör, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, 
Trelleborg, och Vellinge). 2016 antogs ”Strukturplan för Malmö
Lundregionen – Gemensam målbild 2035”. Planen ska underlätta i 
det gemensamma arbetet med regionens utmaningar och stärka en 
positiv utveckling. I arbetet betonas att MalmöLundregionen är en 
storstadsregion med en flerkärnig ortstruktur och tillsammans med 
Köpenhamn utgör regionen Nordeuropas tillväxtmotor. Goda kom
munikationer mellan stads och ortskärnor är en betydande styrka. 

De övergripande strategierna är:

• Motorn mitt i Nordeuropa
• En hållbar och sammankopplad storstadsregion
• Sveriges bästa livsmiljö

Under 2020 har de deltagande kommunerna lyft frågan om en revi
dering av den gemensamma strukturplanen.
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Ortsstruktur
Nationell kärna
En stad med central betydelse för 
utvecklingen nationellt och i Skåne. 
2035 finns här viktiga nationella och 
regionala funktioner, en stor bransch-
bredd och en mycket stor inpend-
ling. Kraftig tillväxt i befolkning och 
sysselsättning ger spridningseffekter 
till övriga delar av regionen.
Regional kärna
En stad som 2035 har central bety-
delse för regionen och dragkraft i sitt 
omland. Här ska 2035 finnas viktiga 
regionala funktioner, en stor bransch-
bredd och en betydande inpendling.
Stad
Stad 2035 med urban karaktär och 
ett varierat utbud av bostäder och ar-
betsplatser, samt en bredd inom bl.a. 
näringsliv, utbildning, vård, handel 
och kultur. En flerkärnig stadsstruk-
tur erbjuder en variation av både 
större och mindre städer. Högklassig 
kollektivtrafik mellan städernas cen-
trum. I de större städerna finns lokal 
kollektivtrafik.
Större tätort
Större tätort 2035 med en bredd av 
bostadstyper och upplåtelseformer 
samt arbetsplatser. Mycket god regi-
onal tillgänglighet genom högklassig 
kollektivtrafik. Viktiga för att bredda 
utbudet i den flerkärniga ortsstruk-
turen. Goda möjligheter att bredda 
bostadsutbudet samt utbudet inom 
bland annat näringsliv, service, handel 
och kultur.

Mindre tätort i starka kollektiv
trafikstråk
Mindre tätort 2035 med bostäder och 
service. Ort som har goda möjligheter 
att utvecklas hållbart med utgångs-
punkt i en högklassig kollektivtrafik. 
Viktiga för att utveckla den finmaskiga 
flerkärniga ortsstrukturen.
Mindre tätort
Mindre tätort 2035. Attraktiva boen-
demiljöer med viss service på orten. 
Viktiga i den finmaskiga flerkärniga 
ortsstrukturen.

Landskapskaraktärer
Låglänt landskap
SkanörFalsterbo strandäng, Söderslätt, 
Lund och Helsingborgslätten samt 
Vombsjösänkan.
Backlandskap
Södra mellanbygden, Sydskånska 
backlandskapet, Centrala mellanbyg-
den samt Sydskånska skogsbeklädda 
backlandskapet.
Höglänt landskap
Romeleåsen samt Linderödsåsen.

Noder och stråk för  
kommunikation
Flygplats
Copenhagen Airport och Malmö Air-
port ges goda utvecklingsmöjligheter.
Viktig hamn
Copenhagen/Malmö Port och 
Trelleborgs hamn ges goda utveck-
lingsmöjligheter. Strategiska lägen för 
samlad logistikverksamhet.

Viktig vattenled
Station för höghastighetståg
Viktiga entréer till regionen. Stationer 
och stationsmiljöer med hög kvalitet.
Internationellt och nationellt viktiga 
stråk
Väg, järnväg eller metro av internatio-
nell, nationell och regional betydelse. 
Stråken knyter samman MalmöLund-
regionen med högklassig kollektiv-
trafik, kopplar regionen till omvärlden 
och är i de flesta fall även viktiga för 
godstransporter.
Regionalt viktiga stråk
Väg, järnväg och spårväg av regional 
betydelse. Högklassig kollektivtrafik 
knyter samman städer och tätorter i 
MalmöLundregionen.
Höghastighetståg – schematisk 
dragning

Om Strukturplan för  
MalmöLundregionen
Strukturplan för MalmöLundregionen 
är genom målbild, strategier, ställ-
ningstaganden och kartor ett verktyg 
för att gemensamt ta tag i regionens 
utmaningar och stärka en fortsatt 
positiv utveckling. Strukturplanen ska 
utgöra ett underlag för kommunernas 
översiktliga planering och i dialog 
med nationella och regionala aktörer. 
Strukturplanen har tagits fram i en 
gemensam process och har antagits 
av samtliga kommuner i MalmöLund-
regionen.

fördjupad översiktsplan för östra eslöv 21

40 ( 608 )



Övriga relevanta lokala styrdokument
Bostadsförsörjningsprogram
De riktlinjer som presenteras i bostadsförsörjningsprogrammet fung
erar som ett stöd när nya detaljplaner tas fram, som underlag för dis
kussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om åtgärder 
som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter. 

Eslövs miljömålsprogram
Syftet med Eslövs miljömålsprogram är att bidra till en ekologiskt 
hållbar utveckling och till att de 16 nationella miljömålen uppnås. 
Med hållbar utveckling menas här en utveckling som tillgodoser da
gens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. Miljömålsprogrammet är ett viktigt verktyg 
i arbetet med kommunens mål om att vara en ekokommun i fram
kant med ett aktivt miljömålsarbete. 

Lokalförsörjningsplan
Planen är en gemensam planeringsförutsättning för kommunens 
olika nämnder och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. 
Planen ska visa vad, var och hur kommunen ska bygga sina lokaler. 
Vidare ska planen på både kort och lång sikt gen en bild av var det 
finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större re
noveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som kan avyttras.

Dagvatten och översvämningsplan för Eslövs kommun
Dagvatten och översvämningsplanen är en del av Eslövs vatten, som 
är samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun och VA SYD. Planen 
tar ett helhetsgrepp på hantering av nederbörd i såväl planering som 
genomförande för att minska risken för översvämningar, för att sjöar 
och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormen god status samt för 
att grundvattnet inte ska påverkas negativt. Den ska också öka sam
synen och ge en tydlig ansvarsfördelning mellan VA SYD och Eslövs 
kommun om hur dagvatten och översvämningsfrågor ska hanteras.

22 fördjupad översiktsplan för östra eslöv

41 ( 608 )



fördjupad översiktsplan för östra eslöv 23

42 ( 608 )



24 fördjupad översiktsplan för östra eslöv

43 ( 608 )



Del 3 – Planförslag
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Eslöv är en stad starkt formad av järnvägen och orten växte snabbt 
efter 1858 då Södra stambanan invigdes. Runt järnvägsstationen 
uppstod en ny stad på bara 50 år. Den första utbyggnaden av Eslövs 
stad skedde oreglerat, men i stora delar efter den rutnätsplan som 
var den statliga idealstadsplanen för järnvägssamhällen. 1917 antogs 
den första stadsplanen (framtagen av Erik BülowHübe), i vilken det 
fanns en tydlig idé om att staden skulle utvecklas med olika karaktär 
på den västra respektive den östra sidan av järnvägen. Den först
nämnda var en plats för framförallt bostäder och handel, medan den 
sistnämnda istället möjliggjorde för mer industriell verksamhet.

Denna uppdelning går idag, drygt 100 år senare, fortfarande att se i 
staden. Även om det inom planområdet finns såväl bostäder som ser
vice i form av till exempel handel, skolverksamhet och idrottsanlägg
ningar, så är det industrierna som har satt karaktär på och format 
platsen. 
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Övergripande planinfo (uttag 2020):
Planområdets storlek: ca 180 ha
Planerat antal tillkommande bostäder: 3 000 (varav 1 600 till år 2035)

Nuläge:
Antal invånare: 2 091 invånare
Sammansättning bostadstyper: 18% äganderätter, 3% bostadsrätter och 79% 
hyresrätter.
Kommunal service: 2 förskolor, 2 grundskolor, Carl Engström gymnasiet, Berga-
gården (vård- och omsorgsboende), Särvux, Vuxenutbildning, SFI, Kulturskolan 
och Gasverket.  
Exempel på annan service: Dagligvaruhandel, restauranger och gatukök, gym, 
heminredning, färg- och byggvaruhandel, bensinstationer, bilhandlare, bilverkstä-
der, läkarmottagning och vårdcentraler.
Antal företag: 146 stycken med minst en anställd och 235 inklusive företag utan 
anställda. 
Kollektivtrafik: Eslövs station, Busslinje 1 med 5 stopp på östra sidan, Busslinje 3 
med 1 stopp på östra sidan. 

Målet med den fördjupade översiktsplanen är inte att skapa ett lika
dant Eslöv som på den västra sidan, utan att komplettera det befint
liga med stadsmiljöer där människor vill leva och uppehålla sig. Det 
är ett område som ligger centralt i staden och som kan bidra till att 
Eslöv stärks som ort både i ett lokalt och i ett regionalt skånskt sam
manhang. 

Till exempel kan fler bostäder ge ett större underlag för de centrum
funktioner som framförallt finns på den västra sidan, vilket i sin tur 
kan ge Eslöv ett bredare utbud av verksamheter, handel och service 
jämfört med idag. Närheten till stationen gör också att fler kommer 
att bo i ett kollektivtrafiknära läge. Gena och säkra kopplingar för gå
ende och cyklister gör det möjligt både för dagens invånare och för 
den tillkommande befolkningen att röra sig inom samt till och från 
området. Det gynnar även de som besöker östra Eslöv, till exempel 
eleverna på gymnasieskolan och de som utövar idrott på Berga. Att 
utveckla Eslöv inom tätorten gör det också möjligt att skapa nya bo
städer genom att i huvudsak nyttja redan ianspråktagen mark istället 
för att använda oexploaterad mark. Dessutom ger det möjlighet att 
förbättra vattenhanteringen och få in en större andel grönska i områ
det jämfört med idag. 
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PLANFÖRSLAG – SAMMANFATTNING

En stadsdel med blandade funktioner
Målet med planförslaget är att öka antalet bostäder och variera 
bostadstyperna samt att skapa attraktiva och trygga miljöer med 
 aktiviteter under stora delar av dygnet. Planförslaget möjliggör för 
sammanlagt 3 000 nya bostäder i området. Till år 2035 är ambitionen 
att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 1 400 bostäder är 
planerade i ett längre tidsperspektiv. Det finns idag cirka 2 100 boen
de inom planområdet och drygt 235 företag. Bostadsbeståndet består 
främst av hyresrätter i flerbostadshus, men det finns även cirka 160 
småhus.

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av östra Eslöv är begreppet 
blandstad. En närhet mellan verksamheter och människor skapar 
möjlighet till kontinuerliga upplevelser och händelser i rummet. Det 
möjliggör också en mer yteffektiv planering, där fler funktioner får 
plats inom planområdet. Tätorten som helhet blir mer sammanhål
len, trots de barriärer som järnvägen och stora industrifastigheter 
utgör för människors möjligheter att röra sig. 

En blandad stad och en närhet mellan verksamheter och människor 
skapar möjlighet till kontinuerliga upplevelser och händelser i 
rummet. Det möjliggör också en mer yteffektiv planering, där fler 
funktioner får plats inom planområdet. Tätorten som helhet blir mer 
sammanhållen, trots de barriärer som järnvägen och stora industri
fastigheter utgör för människors möjligheter att röra sig.

Historiskt sett har det varit nödvändigt att röra sig i de offentliga 
rummet för att utföra sina dagliga sysslor. Idag är det i större ut
sträckning frivilliga aktiviteter som gör att människor tillbringar tid 
på allmänna platser. Detta ställer krav på planeringen och utform
ningen av stadens rum. Den fördjupade översiktsplanen ska ge förut
sättningar för att skapa platser, kvarter och områden som är trevliga 
och trygga och där människor vill vara. Utvecklingen av området 
bidrar till att skapa bättre miljöer för de boende och att möjliggöra 
för nya invånare och företag.

I planförslaget är den tillkommande bebyggelsen samlad i utveck
lingsområden och längs stråk för att skapa en sammanhängande 
stadsväv där delarna stärker varandra. Om utvecklingen av områ
det istället skulle ske i små och spridda enheter kan enheterna inte 
stärka varandra och det blir svårare att skapa en attraktiv stadsmiljö 
med många händelser och rörelser.  

Den nya bostadsbebyggelsen är framförallt lokaliserad till tre av om
rådena. Även de områden som i huvudsak har en markanvändning 
ska bidra till att skapa en blandstadskaraktär. De gör det genom att 
luckra upp den befintliga strukturen, med stora stängda verksam
hetskvarter, och ersätta dem med bostadskvarter som är lätta att 
röra sig igenom.
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Verksamheter och bostäder – vad är möjligt att förena?
Att planera för bostäder och verksamheter i samma område är inte 
oproblematiskt. De boendes och verksamheternas behov kan se olika 
ut gällande till exempel transportinfrastruktur och tillgänglighet. Be
roende på vilken typ av verksamhet det handlar om finns även behov 
av säkerhetsavstånd på grund av till exempel miljöfarlig verksamhet 
och störningar i form av buller och lukt. Det kan även finnas en oro 
hos befintliga verksamheter att deras möjlighet att utvecklas och 
växa försvinner med bostäder nära inpå. 

Att bo nära företag och verksamheter kan vara både positivt och 
negativt. Att bo i en blandstad innebär att det blir mer rörelse, vilket 
upplevs tryggare, och att det finns bra förutsättningar för ett servi
ceutbud. Nackdelen är att när olika funktioner blandas så finns risk 
att de stör varandra.

Av de verksamheter som idag finns i området är ungefär hälften 
enmansföretag, men det finns även större företag där SaintGobain 
Sekurit, BilMånsson, O.Kavli och ICA Kvantum är de största med 
mellan 50 och 200 anställda. (Läs mer företagen och verksamheterna 
i östra Eslöv på sidan 87).

Utgångspunkten i planförslaget är att alla befintliga verksamheter 
kan finnas kvar. Samtidigt bedömer kommunen att den långsiktigt 
bästa användningen av marken innebär att ett antal företag flyttar 
för att möjliggöra en ny markanvändning. De verksamheter som 
kommunen bedömer är viktiga att långsiktigt ha kvar inom området 
är icke störande verksamheter som inte kräver stora ytor i förhållan
de till antalet anställda. De företagen bidrar både till en funktions
blandning och för att behålla identiteten inom planområdet. Nya 
verksamheter kommer också att tillkomma, framförallt handlar det 
om nya kontorslokaler vid järnvägen samt verksamhetslokaler på 
bottenvåningen i delar av den nya bostadsbebyggelsen.
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Att resa och röra sig i östra Eslöv
Stadslivet påverkas av blandningen av funktioner i ett område, an
talet människor som rör sig genom det och hur lång tid som varje 
enskild individ spenderar i det offentliga rummet. Eftersom de som 
går eller cyklar rör sig långsammare än de som reser med bil eller 
kollektivtrafik bidrar de förstnämnda i större utsträckning till ett 
ökat stadsliv.    

Antalet personer som väljer att gå eller cykla är i sin tur nära för
knippat med placeringen av och avstånden mellan viktiga funktio
ner. Stadslivet ökar därför om funktioner och aktiviteter är samlade 
i rumsligt attraktiva stråk med prioritet för gående och cyklister. 
En plats som upplevs som levande med många människor i rörelse 
bidrar också till en ökad känsla av trygghet jämfört med folktomma 
platser. 

Många av de befintliga verksamheterna inom planområdet kommer 
att finnas kvar samtidigt som nya målpunkter tillkommer. Idag är 
länkarna mellan målpunkterna svaga, framförallt för dem som rör 
sig till fots eller cyklar. Ett viktigt element i omvandlingen är därför 
att binda ihop planområdets olika delar med nya stråk och gena 
vägar. Flera av de befintliga vägarna får en utformning som gör det 
både tydligare och säkrare för dem som inte reser med bil. Dessutom 
finns i den fördjupade översiktsplanen förslag om tillkommande nya 
kopplingar för gång och cykel inom och mellan de olika utvecklings
områdena.

Södra stambanan avgränsar området västerut och kommer även 
fortsatt att vare en barriär för Eslövs tätort. Att leda rörelser till de 
tre undergångar som finns är viktigt för att göra staden hel och till
gängliggöra båda delar om järnvägen. Utöver befintliga kopplingar 
tillkommer även en gång och cykelbro i områdets södra del. Denna 
ger ytterligare möjlighet till kontakt och kortare avstånd mellan väs
ter och öster. Den kopplar också samman östra Eslöv med målpunk
terna medborgarhuset, stadsparken och kyrkan.
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Den övergripande transportstrukturen i området får en ny struktur. 
Östergatan/Ringsjövägen blir en stadsgata som fungerar som en 
ryggrad för östra Eslöv och tillkommande bebyggelse och grönstruk
tur är länkade dit. Eftersom vägen idag fungerar som en infartsled 
både för industriernas transporter och för persontransporter till 
de västra delarna av staden behöver delar av trafiken ledas om till 
Trehäradsvägen, Harjagersvägen och Södra vägen/Lundavägen (de 
tre sistnämnda ligger utanför planområdet). En ny fördelning av tra
fiken kommer att bidra till en bättre trafiksituation även i centrala 
Eslöv på den västra sidan om järnvägen.

Grönska och vatten höjer östra Eslövs kvaliteter
De gröna områdena och stråken är bärande element i utformning
en av det nya östra Eslöv. Idag är dessa bristfälliga och de ytor som 
finns saknar ofta både rekreativa och ekologiska kvaliteter. En ut
veckling av de befintliga områdena tillsammans med tillskapandet 
av nya gröna värden bidrar både till stödjande, reglerande och kultu
rella ekosystemtjänster (Läs mer om ekosystemtjänster på sidan 76.) 

Ofta hamnar stadsomvandlings och förtätningsprojekt i konflikt 
med bevarandet av gröna ytor. I östra Eslöv ger det istället nya möj
ligheter. I planområdets nordöstra del där tidigare oexploaterade 
ytor tas i anspråk för ny bebyggelse finns en tydlig strategi för att be
hålla så mycket som möjligt av de gröna värdena samt utveckla dem 
för att flera ska kunna nyttja dem.

Planen föreslår två nya stora parker/rekreationsområden och längs 
gator som Östergatan/Ringsjövägen och Per Håkanssons väg skapas 
gröna strukturer. Den nya övergången över Södra stambanan möj
liggör ett grönt stråk från stadsparken på den västra sidan via Per 
Håkanssons väg och vidare till Snärjet strax öster om planområdet. 
Även inom flera av de nya bostadsområdena är grönska och vatten
hanteringen utpekade som karaktärsskapande. Dagvatten och sky
fallslösningar ska i huvudsak hanteras genom öppna lösningar.

PLANERINGSPRINCIPER

Planeringsprinciperna visar vilka övergripande utgångspunkter som 
planeringen av östra Eslöv ska ta avstamp i.

Planeringsprinciperna är:
• Samla utvecklingen i områden och stråk.
• Gör Östergatan/Ringsjövägen till områdets ryggrad och koppla 

händelser dit.
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• Komplettera den befintliga bebyggelsen med olika sorters bostäder. 
• Bevara brokigheten inom området och behåll element från tidiga

re markanvändning.
• Skapa tydligare stadsrum med fokus på att göra det mer attraktivt 

för fotgängare och cyklister.
• Arbeta aktivt med smitvägar och gena kopplingar som en grund 

för en finmaskig struktur i området.
• Lyft fram grönska och vattenhantering och använd dem för att 

skapa stadskvalitet.

Markanvändningskarta
MARKANVÄNDNING

` 1:10 000

 

Teckenförklaring
Planområde

Industri

Industri - icke störande verksamhet

Bostäder - med inslag av service och handel samt mindre grönområden

Stationsnära centrumutveckling - service, handel, verksamheter samt inslag av bostäder

Skola

Skola och föreningsverksamheter

Grönområde

 

Teckenförklaring
Planområde

Industri

Industri - icke störande verksamhet

Bostäder - med inslag av service och handel samt mindre grönområden

Stationsnära centrumutveckling - service, handel, verksamheter samt inslag av bostäder

Skola

Skola och föreningsverksamheter

Grönområde
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OMRÅDEN I ÖSTRA ESLÖV
Nedan följer en kort beskrivning av hur det kan se ut i de olika 
områdena inom planområdet när de är utbyggda. Namnen  
är arbetsnamn med syfte att berätta något om områdena.  
Det finns även korta medskick om vilka aspekter som är viktiga 
att inkludera i den kommande planeringsprocessen.

BERGA 
TRÄDGÅRDSSTAD

BERGA

IDROTTSPARKEN

BRUKSSTADEN
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JÄRNVÄGSSTADEN

Yta: 31 ha

Antal nya bostäder: 950 

Sammanlagt 66 000 BTA för 
verksamheter

Precis öster om järnvägen, i nära anslutning till Eslövs station, och 
mitt i tätorten ligger Järnvägsstaden. För dem som anländer med 
tåg är detta det första mötet med Eslöv. I Järnvägsstaden finns både 
bostäder och verksamheter av varierande storlek och typ. Den äldre 
bebyggelsen är kompletterad med nya flerbostadshus och kontorslo
kaler. Det är ett tätt och blandat område där byggnader med tydlig 
Eslövskaraktär såsom Lagerhuset och Spritfabriken tillsammans 
med ny tät och hög bebyggelse skapar spännande stadsmiljöer.

Närmast järnvägen (idag en godsbangård och ett timmerupplag) 
finns nya moderna kontorslokaler i byggnader som är upp till åtta 
våningar höga. De är placerade centralt i tätorten och kan bidra till 
att öka antalet människor som befinner sig i Eslöv dagtid. Huskrop
parna fungerar också som en barriär mot järnvägen och möjliggör 
goda bostadsmiljöer i kvarteren innanför.
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järnvägsstaden
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GATA SPRITFABRIKEN
FLERBOSTADSHUS

FLERBOSTADS-
HUS

GÅNGBANA

FÖRGÅRDSMARK PLANTERING GÅNGBANA

I Järnvägsstadens södra delar ligger Lagerhuset och Spritfabriken, 
två byggnader som är en viktig del av Eslövs historiska arv. År 2035 
är även Spritfabriken omgjord till bostäder. Kvarteren är samman
kopplade med stationsområdet genom ny bostadsbebyggelse som 
delvis har ersatt de verksamheter som tidigare fanns i området.  

Bostadskvarteren är slutna med hus upp till fem våningar och är del
vis en spegling av den bebyggelse som finns på den västra sidan av 
järnvägen. En mer finmaskig struktur, likt den på den västra sidan, 
bidrar till knyta ihop Järnvägsstaden. En gen gång och cykelväg från 
de södra områdena leder till Stinstorget. 

Tillgängligheten är även förbättrad tack vare en ny förbindelse över 
stambanan för gående och cyklister som landar strax norr om Med
borgarhuset. Förbindelsen kopplar ihop och ger en mer sammanhål
len tätort.

Principsektionen visar hur det kan se ut längst söder i Järnvägsstaden där den  
renoverade och omgjorda Spritfabriken möter ny bebyggelse.

järnvägsstaden
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BOSTÄDER BOSTÄDERBOSTÄDER GATA
(KVARNGATAN)

GATAKONTOR OCH 
VERKSAMHETER

MEDBORGARHUSET JÄRNVÄG OCH 
GÅNGBRO

Kvarngatan är en viktig koppling till Östergatan som är ryggraden i 
östra Eslöv. Längs gatan finns flera kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader och det gamla vattentornet utgör ett landmärke i östra Eslöv. 
Ny bebyggelse och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna har 
bidragit till att omvandla Kvarngatan till en stadsgata med tydlig 
prägel av östra Eslöv. Gatan utmärks av långsamma rörelser och kan
tas av bostäder och icke störande verksamheter.

Precis vid nedgången till Eslövs station ligger Stinstorget som är en 
naturlig mötesplats i Järnvägsstaden. Funktioner som sedan tidi
gare funnits på platsen såsom cykelparkering, service i form av en 
livsmedelsaffär och pendlarparkering finns kvar. Men torget har fått 
en ny inramning, exempelvis har entréer vänts mot torget och det 
finns ytor där människor kan stanna och uppehålla sig. Stinstorgets 
karaktär skiljer sig från Stora torg som ett mindre och mer intimt 
stadsrum. 

järnvägsstaden

Järnvägsstaden med kopplingen över Södra stambanan knyter samman västra och 
östra Eslöv. Det är en modern stadsdel, samtidigt som karaktäristiska byggnader sätter 
en tydlig Eslövs prägel som är lätt att känna igen. 
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järnvägsstaden
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Fakta – nuläge:

36: 5 %
165: 21 %

461: 59 %

115: 15 %

0 år – 19 år 20 år – 64 år

Ägande BR

65 år – 79 år 80 år +

Befolkningsstruktur

Upplåtelseformer/hushåll

103: 28 %241: 64 %

HR

31: 8 %

Totalt bor det knappt 800  
invånare i Järnvägsstaden. 
Det är det en viss under-
representation av de under  
19 år och en viss överrepre-
sentation av de i arbets-
för ålder. Den disponibla 
median inkomsten ligger 
ungefär 20 000 kr/år under 
det kommunala snittet och 
utbildningsnivån är lik kom-
munen i övrigt. 

36: 5 %
165: 21 %

461: 59 %

115: 15 %

0 år – 19 år 20 år – 64 år

Ägande BR

65 år – 79 år 80 år +

Befolkningsstruktur

Upplåtelseformer/hushåll

103: 28 %241: 64 %

HR

31: 8 %

I Järnvägsstaden finns det 
nästan 400 bostäder. Hyres-
rätterna är överpresenterade,  
nästan 2 av 3 bostäder i 
 området är en hyresrätt. Det 
är intressant eftersom inkom-
sterna ligger nästan i linje 
med det kommunala snittet.

Verksamheter i urval: Det 
finns en mängd verksamhe-
ter i området. O.Kavli är den 
största sett till arbetsgivare, 
Ica störst sett till kundbesök 
men där finns även Leksaks-
muséet, Fitness 24/7, Östers 
Livs & Pizzeria, ÖoB, Cozy 
style, Ögonläkarna i Eslöv och 
A-kaminer med flera. 

Kommunal service: Gymna-
sieskolan ligger i området. 

Pågående detaljplaner:  
Örnen 4, Falken 10

Principsektionen visar hur stråket från övergången över Södra stambanan och in  
i Järnvägsstaden kan se ut. Den höga kontorsbebyggelsen möter nya bostäder.  
Även i denna täta stadsdel är grönska ett viktigt inslag. 

GATAFÖRGÅRDSMARK CYKELBANA

KONTOR OCH 
VERKSAMHETER

FLERBOSTADS-
HUS

GÅNGBANA

FÖRGÅRDS-
MARK

PLANTERINGGÅNGBANA

järnvägsstaden
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KVARNGATAN

PLANTERING

VATTENTORNET
GRÖNOMRÅDE

CYKELBANA

CYKELBANAFÖRGÅRDS-
MARK

FLERBOSTADS-
HUS

GÅNGBANA

GÅNGBANA

Principsektionen visar Kvarngatan som en livlig stadsgata. Vattentornet är ett landmärke 
som tillsammans med ny bebyggelse skapar ett gaturum för långsamma rörelser.

järnvägsstaden
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I de norra delarna av Järnvägsstaden, öster om Kvarngatan, ligger 
kommunens gymnasieskola och här finns också bostäder av varie
rande karaktär och upplåtelseformer. Dessa områden kopplas till 
Stinstorget genom gena smitvägar som löper genom kvarteren. Pre
cis som i de södra delarna är en finmaskig struktur nödvändig för att 
på ett enkelt och tydlig sätt leda människor till de förbindelser som 
finns under järnvägen. 

Eftersom exploateringen är hög finns en stor del av parkeringsplat
serna i parkeringshus eller under jord. De parkeringar som finns 
längs gatorna är i första hand till för kortare stopp. Vid stationen 
finns pendlarparkering kvar och även utanför ICA är det möjligt att 
parkera i markplan.

järnvägsstaden
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järnvägsstaden

Principsektionen visar hur Kvarngatan kan utformas i höjd med nedgången till tåg-
stationen. Verksamheter i bottenvåningen och bostäder i våningarna ovanför möjliggör 
stationsnära bostäder samtidigt som handel kan finnas längs gatan. 

KVARNGATAN

PLANTERING

FLERBOSTADS-
HUS

CYKELBANA

CYKELBANA
FLERBOSTADS-
HUS

GÅNGBANA

GÅNGBANAFÖRGÅRDSMARK

FÖRGÅRDSMARK
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Kulturmiljö – Östra stationsområdet och Kvarngatan

Östra stationsområdet har idag en splittrad stadsbild med äldre industribebyg-
gelse blandad med yngre verksamhetsbyggnader, småhusbebyggelse och stora 
öppna ytor med parkeringsplatser och spårområden. Inom området finns flera 
visuella landmärken såsom det gamla vattentornet, hörnhuset i kvarteret Ab-
borren, Asplunds lagerhus samt järnvägen. 

I området finns spår och årsringar från tiden innan järnvägen kom till Eslöv. 
Kvarngatan visar en successiv utveckling av industriområde och bostadsområde, 
där rivningstomter men även industribyggnader har fått en ny funktion i form av 
exempelvis bostäder eller kontor.

Parkeringsplatsen öster om Ica var fram till 1980-talet omlastningsplats för järn-
vägsverksamhet. Spår av detta går till exempel att se i den vall med träd i rader 
som tidigare var en skyddsgräns mellan bangård och bebyggelse. 

Kvarngatan

Kvarngatan sträcker sig från Pärlgatan i norr till Trehäradsvägen i söder och är 
en huvudgata inom östra stationsområdet. Den fick sitt namn år 1881 (Stora 
Kvarngatan) men benämns idag endast Kvarngatan.

Längs Kvarngatan finns fortfarande flera exempel på bostadsbebyggelse och 
industribebyggelse från den tid då Eslövs köping grundades. Under de senaste 
decennierna har dock mycket av den äldre bebyggelsen rivits vilket har gjort det 
svårare att utläsa bebyggelseutvecklingen i Eslöv.

Kvarteren längs med Kvarngatan har ett blandat byggnadssätt och det före-
kommer både miljöer med slutna kvarter såsom Örnen, Abborren och Råkan 
och mer öppen bebyggelse som till exempel Santessons skofabrik (Falken 10), 
Östra skolan (Gåsen 17), Missionsförsamlingen (Gåsen 8) och gamla mejeriet 
(Abborren 15). Kvarteret Siskan är bebyggt med friliggande villor. Att bebyggel-
sestrukturen är varierad ger gatan en egen karaktär.

Fruktträd och låga bostadshus belyser områdets karaktär i ett tidigt skede av 
samhällets framväxt. Släpp mellan husen som ger gatumiljön kontakt med 
grönska är ett viktigt inslag, Tyvärr finns dock endast lite grönska kvar längs ga-
tan idag.

 I norra delen av Kvarngatan ligger äldre industrier på den västra sidan, den 
östra sidan sanerades på 1980-talet. Där finns fortfarande värdefulla byggnader 
kvar såsom exempelvis Missionsförsamlingens kyrka och Ulla Billquists hus.

järnvägsstaden
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Gestaltning av Stinstorget och ytan utanför ICA. Vad möter dem som kommer 

till Eslöv? Hur är det möjligt att skapa en attraktiv mötesplats?
• Tillgänglighet och kopplingar från områdets södra delar till stationen och till 

västra sidan. Öppna upp Järnvägsgatan och arbeta för att skapa en övergång 
över järnvägen. 

• Hur ska järnvägen hanteras gällande buller och säkerhetsavstånd?
• Kvarngatan, hur kan den göras mer gåvänlig och inte en baksida?
• Det behöver finnas en tydlig koppling från gymnasieskolan till stationen och 

västra sidan av tätorten.
• Säkerställa ytor för kommunal service. Det finns även ett behov av en mellan-

boendeform för äldre med anpassade bostäder i närhet till annan service.

järnvägsstaden
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BRUKSSTADEN

Yta: 17 ha

Antal nya bostäder: 1 200

Norr om Östergatan ligger Bruksstaden. Det är ett bostadsområde 
centralt placerat i Eslöv nära centrumfunktionerna på den västra 
sidan av järnvägen. Med tät och hög bebyggelse i upp till fem vå
ningar finns cirka 1200 bostäder på en plats som tidigare bestod av 
industriverksamhet. Området har utvecklats etappvis med kvarteret 
där Stena Recycling tidigare var verksamma som startpunkt. De 
verksamheter som funnits inom området har successivt flyttat och 
bostadsbebyggelsen är kompletterad framförallt med servicefunktio
ner såsom till exempel förskola och/eller vårdcentral. 

För att klara att dämpa buller från Östergatan och närliggande verk
samheter är kvarteren slutna utåt, men inom dem finns en öppenhet 
i utformningen som skiljer dem från Järnvägsstaden och en mer 
klassisk kvarterstruktur. De gör det också möjligt att lätt ta sig till 
andra målpunkter, till exempel finns en koppling till grönområden 
i Berga trädgårdsstad och till centrum och Stora torg. Gång och 
 cykelvägar skapar en hög tillgänglighet genom området. 

Bruksstaden är ett modernt bostadsområde där marken är välutnyttjad 
och byggnaderna är höga för att grönska också ska få plats. En öppen 
och välutformad dagvatten och skyfallshantering är en del av områ
dets kvalitet och bidrar till attraktivitet. Samtidigt är Gasverket (som 
är en fritidsgård) en historisk byggnad som också ger karaktär.
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bruksstaden
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PLANTERINGPLANTERING MED
DAGVATTENHANTERING

GATAGRÖNYTA CYKELBANA FÖRGÅRDS-
MARK

CYKELBANA

FLERBOSTADS-
HUS

BEFINTLIG 
VERKSAMHET GÅNGBANAGÅNGBANA

Eftersom exploateringen är hög finns boendeparkeringarna framfö
rallt i parkeringshus eller under jord. 

Kvarteren längst västerut har i huvudsak kvar samma funktioner 
och markanvändning som tidigare. En kvalitetshöjning av gröna 
strukturer såsom äppelodlingen och grönytan innanför Kvarngatan, 
gör att området är populärt att vistats i. En grön koppling mellan 
denna yta och småhusområdet på Berga bidrar till en sammanhäng
ande grönstruktur inom planområdet. Dagvatten och skyfallshante
ring utgör också ett viktigt grönt tillskott. 

Fakta – nuläge:
Verksamheter i urval: Stena 
Recycling, Erikshjälpen, Op-
timera, Eslövs Måleri & Bygg-
service. Brahehälsan och AB 
Smidmek. 

Kommunal service: Kun-
skapshusets förskola, Gasver-
kets fritidsgård, Vuxenutbild-
ning, SFI och Särvux samt ett 
kommunalt serviceboende 
finns i området. 

Pågående detaljplaner:  
Abborren 9

bruksstaden

Principsektionen visar Östergatan sett norrifrån med den nya bebyggelsen i Bruksstaden 
till höger och befintlig verksamhet till vänster. Gatan är en stadsgata med grönska och 
öppen vattenhantering.
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Hur kan området utvecklas etappvis? Hur kan den nya bostadsbebyggelsen 

fungera ihop med de närliggande industriverksamheterna?
• Dagvatten- och skyfallsproblematiken behöver hanteras. Inom området i 

nordost finns en lågpunkt för vatten.
• Hur kan kvalitativ grönska inrymmas i området? 
• Säkerställa ytor för kommunal service som till exempel förskola. Det finns även 

ett behov av en mellanboendeform för äldre med anpassade bostäder i när-
het till annan service.

bruksstaden
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BERGA

Berga består i huvudsak av ett flerbostadsområde byggt på 1960 
talet. Genom sin lokalisering längs Ringsjövägen är det en viktig del 
i östra Eslöv. Den äldre bostadsbebyggelsen är kompletterad av två 
högre punkthus som är placerade utmed gatan (detaljplaneprocessen 
är pågående) vilka har bidragit till förtäta området utan att minska 
de gröna ytorna. Tvärtom har dessa genomgått en kvalitetshöjning. 

I mitten av Bergaområdet har den gemensamma gröna ytan öppnats 
upp och är en del av ett grönt rekreativt parkstråk som korsar Ring
sjövägen och fortsätter ner till den angränsande Idrottsparken. Berga 
är en livfull plats för möten och umgänge både för de som bor och 
de som besöker platsen. 

Förtätningen av området gör att boendeparkeringarna framförallt 
finns i parkeringshus eller under jord. De tidigare parkeringsytorna 
är delvis ersatta av icke hårdgjorda ytor som även kan användas för 
vattenhantering.

Yta: 14 ha

Antal nya bostäder: 100
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berga

Fakta – nuläge:

58: 6 %
323: 30 %

586: 55 %

98: 9 %

0 år – 19 år 20 år – 64 år

Ägande Hyresrätter

65 år – 79 år 80 år +

Befolkningsstruktur

Upplåtelseformer/hushåll

43: 10 %

381: 90 %

På Bergaområdet bor 1 065 
personer. Både den yngre be-
folkningen under 19 år och de 
mellan 65–79 år är underre-
presenterade vid en jämförel-
se med kommunen i helhet. 
De i arbetsför ålder har betyd-
ligt lägre disponibla inkomster 
än kommungenomsnittet. 
Även den äldre befolkningen 
på Bergaområdet har lägre 
inkomster än kommunen i 
genomsnitt. Andelen av de 
boende som har en gymnasi-
alutbildning ligger i nivå med 
kommungenomsnittet, dock 
finns det betydligt fler än i öv-
riga kommunen som inte har 
någon högre utbildning.

58: 6 %
323: 30 %

586: 55 %

98: 9 %

0 år – 19 år 20 år – 64 år

Ägande Hyresrätter

65 år – 79 år 80 år +

Befolkningsstruktur

Upplåtelseformer/hushåll

43: 10 %

381: 90 %

Inom området finns det 
424 bostäder. Enbart 10% 
av dessa är äganderätter, 
resterande 90% procent av 
bostäderna är hyresrätter. De 
boende i hyresrätterna har en 
lägre disponibel inkomst än 
kommungenomsnittet. Mer 
än hälften av hushållen i om-
rådet är ensamhushåll.   

Kommunal service: Bergabo 
förskola och Bergagården 
(vård- och omsorgsboende)

Pågående detaljplaner:  
Piggvaren 4
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Hur ska genomförandet läggas upp så att de boende i området känner sig 

inkluderade i utvecklingen av ”det nya” östra Eslöv? 
• På vilket sätt är det möjligt att i planering och exploatering arbeta med att 

höja de gröna kvaliteterna? Hur kan de gröna ytorna som idag är kvartersmark 
bli en del av en parkstruktur? Hur ska det gröna stråket utformas över Österga-
tan/Ringsjövägen för att upplevas som sammanhållet?

berga
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berga
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BERGA TRÄDGÅRDSSTAD

Yta: 35 ha

Antal nya bostäder: 450

HUVUDGATA

LOKALGATA LOKALGATA VÄG 113SMÅHUS

SMÅHUS

FLERFAMILJSHUS FLERFAMILJSHUS BULLERVALL/
GRÖN RIDÅ

GRÖNTYA MED 
DAGVATTENDAMM

Berga trädgårdsstad har en mer småskalig karaktär än övriga utbyggnadsområden  
i östra Eslöv. Bostadsbebyggelsen är varierad och bygator håller ihop området.  
De gröna inslagen syns genom hela området med ett större grönområde och dag-
vattendam i väster och en grön bullerridå som avgränsar österut.
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I planområdets nordöstra del, innanför väg 113 och Harjagersvägen 
ligger Berga trädgårdsstad. Det är ett blandat bostadsområde med 
villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Bostäderna är av varie
rande karaktär och kvarteren knyts samman av bygator och torglik
nande platsbildningar. Torgen fungerar som naturliga träffpunkter 
för områdets invånare.

Området är utbyggt i etapper och har cirka 450 bostäder. Service 
som till exempel förskola finns också. Marken i Berga trädgårdsstad 
bestod innan utbyggnaden i huvudsak av uppvuxen äng och åker 
med samlingar av träd och öppna diken. Detta har gett goda förut
sättningar att skapa en grön stadsdel med uppvuxen grönska, vilket 
är en kvalitet för området. Vattenhanteringen är i stor utsträckning 
öppen och ger området både struktur och karaktär. För att ta vara 
på den tidigare oexploaterade marken är det en tät stadsdel trots att 
bostäderna till stor del består av småhus. Längst söderut är exploate
ringen tätast för att sedan glesas ut längre norrut.

Trots att de norra delarna av trädgårdsstaden är lokaliserade en bit 
ifrån Östergatan/Ringsjövägen och området har en något svag kopp
ling till östra Eslövs ryggrad är det en välbesökt plats även för dem 
som bor i andra delar av tätorten. Detta tack vare ett parkområde 
som är utformat för att tillgodose behov hos såväl yngre som äldre. 
Besökare som kommer från nordväst når området genom den gång 
och cykelväg som löper längs Harjagersvägen. Grönska används 
även för att skärma av trädgårdsstaden från väg 113 och en grön ridå 
fungerar som ett säkerhetsavstånd och dämpar buller.

Fakta – nuläge:
Ytan är till stor del oexploa-
terad och består av åker och 
uppvuxen äng samt något 
bostadshus. Marken är plan-
lagd för handel och verksam-
heter.

Pågående detaljplaner: 
Piggvaren 4 och 5, Eslöv 52:14 
m.fl. (Öster om Berga), Del av 
Eslöv 54:2

HUVUDGATA

LOKALGATA LOKALGATA VÄG 113SMÅHUS

SMÅHUS

FLERFAMILJSHUS FLERFAMILJSHUS BULLERVALL/
GRÖN RIDÅ

GRÖNTYA MED 
DAGVATTENDAMM

berga trädgårdsstad
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berga trädgårdsstad
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Hur kan området utvecklas etappvis och samtidigt fungera som en enhet? 
• Hur kopplas området till Östergatan/Ringsjövägen?
• Vilka angöringspunkter kan skapas till området? Trafiksituationen vid väg 113/

Ringsjövägen är problematisk. Kan området angöras ifrån väster? 
• Hur kan buller från vägtrafik och den närliggande flygplatsen hanteras för såväl 

bostäderna som parken?
• Hur säkerställs att de befintliga gröna funktionerna tas tillvara?
• Säkerställa ytor för kommunal service som till exempel förskola. Det finns även 

ett behov av en mellanboendeform för äldre med anpassade bostäder i när-
het till annan service.

berga trädgårdsstad

fördjupad översiktsplan för östra eslöv 57

76 ( 608 )



IDROTTSPARKEN

PARK PAVILJONG

Yta: 18 ha

Antal nya bostäder: 300 
(hänger samman med 
 utveckling av bostäder längs 
med stråket Östergatan/ 
Ringsjövägen)
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PARK PAVILJONG

Centralt i östra Eslöv ligger Idrottsparken. Det är det kommunala 
hjärtat i den östra delen av tätorten och en målpunkt för hela Eslöv 
med skola/förskola och många föreningsaktiviteter. I områdets norra 
del finns en stadsdelspark vilken är en mötesplats för fler än de som 
går i skolan eller idrottar på området, det är en plats för rekreation 
för hela östra Eslöv. Parkens ytor har funktioner som ger både rekre
ativa och ekologiska värden och den har pedagogiska inslag där det 
är möjligt att lära sig vattens plats och funktion i en stad. Den är 
också viktig för hantering av vattenöverskott vid skyfall. Parken är en 
del av det rekreativa stråk som korsar Ringsjövägen och fortsätter in 
i bostadsområdet på andra sidan gatan.

I anslutning till parken, längs Östergatan/Ringsjövägen, finns även 
ett bostadskvarter innehållande flerbostadshus i fem våningar. De 
hänger samman med bostadsbebyggelse på andra sidan av Verk
stadsvägen (läs mer på sidan 63). 

Skolområdet och idrottsanläggningarna fungerar som delvis inte
grerade delar. Byggnadernas entréer är vända utåt och det är lätt att 
orientera sig. Gestaltningen och utformningen bidrar till trivsel och 
attraktivitet. Utomhusytorna är disponerade och planerade så att de 
kan användas av många och på flera olika sätt. 

Utformningen av området är präglad av en föreningsdriven utveck
ling. Den idéburna sektorn, genom de verksamma föreningarna, har 
aktivt deltagit och även i delar drivit arbetet med utvecklingen av 
Idrottsparken.

Fakta – nuläge:
Kommunal service och  
verksamheter i urval:  
Nya östra skolan, Källbergs-
skolan, Idrottshall, Gräshall för 
fotboll, Eslövs tennisklubb,  
2 fotbollsplaner och löpbana. 

Planer på gång: Skatan 10, 
del av Skatan 3

idrottsparken

Principsektionen visar en idé om 
hur den för föreningarna gemen-
samma ytan skulle kunna se ut.
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Idéburen utveckling
Skolområdet har en fördelaktig mix av föreningsaktiviteter och skola. Det är det 
område i Eslöv där flest barn och unga spenderar sin fritid via organiserad fören-
ingsaktivitet. För att området ska utvecklas och användas på ett det sätt som är 
ambitionen i den fördjupade översiktsplanen är det viktigt att inte kommunen 
ensam tar fram omvandlingsplaner. Delaktighet och dialog från de som spen-
derar tid i området är helt avgörande för att en förändring ska komma till stånd.

I och med den fördjupade översiktsplanen initierar kommunen ett dialogarbe-
te med föreningarna i området samt de som bedriver verksamhet för att få en 
bild av vad som saknas och hur platsen kan användas mer effektivt och av fler 
barn och vuxna i framtiden. Arbetet kommer att ske med utgångspunkt i den 
överenskommelse med den idéburna sektorn som Eslövs kommun tagit fram.. 
Det är ett långsiktigt arbete som inte kommer att vara klart i och med den för-
djupade översiktsplanen som snarare utgör startpunkten för den gemensamma 
processen.

idrottsparken

Föreningar  
i Östra Eslöv
Inom Idrottsparken finns 
flertalet idrottshallar och 
fotbollsplaner. Många för-
eningar bedriver sin verk-
samhet där till exempel: 
• TFK Nova Eslöv
• MKSF Pelagonija
• Eslövs Tennisklubb
• Eslövs IK
• Eslövs HF
• Eslövs BK
• Trollenäs IF 

Inom övriga delar av plan-
området finns ytterligare 
föreningsverksamheter 
såsom:
• Eslövs Budoklubb
• Kung Fu Eslöv
• EAI Brottning
• EAI Bortennis
• Eslövs Karate Academy
• Eslövs Hapkido och Taek-

wandoklubb
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Hur ska processen med en föreningsdriven utveckling formas? Vilken roll ska 

kommunen ha? Hur drivande kan skolverksamheten vara?
• Hur kan befintliga byggnader omgestaltas för att skapa ett välkomnande och 

trivsamt område?
• Hur kan mångfunktionella ytor skapas?
• Hur ska parkmiljön utformas för att innehålla både rekreativa och ekologiska 

värden längs Östergatan/Ringsjövägen och hur ska det gröna stråket utformas 
över gatan för att upplevas som sammanhållet?

• Vattenhanteringen behöver lösas, en lågvattenpunkt finns i områdets sydöstra del.

idrottsparken
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STRÅK I ÖSTRA ESLÖV
Nedan följer en kort beskrivning av hur de olika stråken kan 
vara utformade när planområdet är utbyggt. Det finns även 
korta medskick om vilka aspekter som är viktiga att inkludera i 
den kommande planeringsprocessen.
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ÖSTERGATAN/RINGSJÖVÄGEN

Östergatan/Ringsjövägen är den sammanbindande ryggraden för 
”det nya” östra Eslöv. Det är en viktig kopplingspunkt för tvärgående 
gator och stråk. Det är en stadsgata som är utformad för att upp
muntra till långsamma trafikrörelser och är inbjudande för gående 
och cyklister. Gaturummet är varierat i bredd och längs sträckan 
finns flera olika målpunkter vilket ger liv och rörelse under stor del 
av dygnet och motverkar känslan av infartsled. Godstrafik som tidi
gare trafikerade gatan är till stor del överflyttad till Harjagersvägen, 
Trehäradsvägen och Södra vägen. Östgergatan/Ringsjövägens änd
rade funktion har också bidragit till att minska genomfartstrafiken 
genom Eslövs centrum.

Längst i väster, på båda sidor om gatan, ligger Carl Engströmskolan 
vilken är en viktig målpunkt för många av kommunens ungdomar. 
På gatans norra sida finns bostadsbebyggelse med inbjudande fa
sader och i viss utsträckning verksamheter i bottenvåningen längs 
större delar av gatan. Även på den södra sidan bidrar nytillkomna 
bostäder till att stärka gatans stadsmässiga karaktär. Där Verk
stadsvägen möter Östergatan/Ringsjövägen finns, på båda sidor 

Fakta – nuläge: 
Det finns idag ett mindre 
antal lägenheter i flerbo-
stadshus längst i väster och 
ett mindre antal småhus 
längs gatans östra del. Där 
bor sammanlagt cirka 250 
personer.

Verksamheter i urval: Saint 
Gobain, Kronosept, Optimera, 
Willys, Arken Zoo, Circle K,  
Bil Månsson
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om gatan, ett mindre område med flerbostadshus i fem våningar i 
en sluten kvartersstruktur. Bostäderna ligger i nära anslutning till 
planområdets stadsdelspark. Att parkområdet öppnar sig mot gatan 
samt korsar den mellan Berga och Idrottsparken bidrar till variation 
i gaturummet. Stråket har också en viktig funktion för att ta hand 
om dagvatten och skyfall och öppna anläggningar bidrar till att ge 
en hög kvalitet på gatans utformning med växtbäddar och en kanal. 
Söder om bostäderna finns även möjlig plats för service, till exempel 
en förskola.

Det nedlagda godsspåret mellan Östergatan och Verkstadsvägen blir 
en grön och gen smitväg för gående och cyklister som ska till försko
la/skola eller någon av föreningsaktiviteterna på Idrottsparken.

östergatan/ringsjövägen
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PLANTERING MED 
DAGVATTENHANTERING

PLANTERING

GATA

CYKELBANA

GÅNGBANA CYKELBANA

FLERBOSTADSHUS

FLERBOSTADS-
HUS

FÖRGÅRDSMARK GÅNGBANA

FÖRGÅRDSMARK

GATA GATA

PLANTERING MED
DAGVATTENHANTERING

PLANTERINGGÅNGBANA

GÅNGBANACYKELBANA

PARKCYKELBANA

PARK MED PAVILJONG

PLANTERING MED 
DAGVATTENHANTERING

PLANTERING

GATA

CYKELBANA

GÅNGBANA CYKELBANA

FLERBOSTADSHUS

FLERBOSTADS-
HUS

FÖRGÅRDSMARK GÅNGBANA

FÖRGÅRDSMARK

GATA GATA

PLANTERING MED
DAGVATTENHANTERING

PLANTERINGGÅNGBANA

GÅNGBANACYKELBANA

PARKCYKELBANA

PARK MED PAVILJONG

Principsektionerna visar Östergatan och Ringsjövägen som stadsgata med långsamma 
rörelser och gott om plats för gångare och cyklister. Längs hela gatan ses grönska och 
vatten. Den övre sektionen ger en bild av gatans utformning där de östra delarna av 
Bruksstaden möter den nya bebyggelsen på den södra sidan. Den nedre illustrationen 
visar en idé om hur passagen som kopplar samman parkområdena på gatans båda 
sidor kan se ut. 

östergatan/ringsjövägen
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Gatan har idag funktionen som infartsled. För den västra delen pågår en om-

vandlingsprocess, vad behövs för att karaktären av stadsgata ska kunna hållas 
hela vägen till väg 113?

• Hur är det möjligt att skapa en entré till tätorten vid cirkulationsplatsen på väg 
113?

• Tyngre trafik och genomfartstrafik behöver ledas om till andra trafikleder.
• Hur skapas ett bra möte mellan den befintliga villabebyggelsen i gatans östra 

ände med den nya bebyggelsen?
• Hur ska det gröna stråket utformas över Östergatan/Ringsjövägen för att passa-

gen ska vara trygg och upplevas som sammanhållet?

östergatan/ringsjövägen
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PER HÅKANSSONS VÄG

Stråket är en viktig del i en rekreativ koppling som binder samman 
de sydvästra och de sydöstra delarna av planområdet. Den nya över
gången över järnvägen ger tillgänglighet till stadsparken och gör 
att det finns en grön promenad och cykelvänlig passage hela vägen 
till Snärjet. En delvis ny utformning av vägen gör att den fungerar 
som en rinnväg vid skyfall. Stråket har ingen tydlig koppling till 
rygg raden längs Östergatan/Ringsjövägen, men den har en viktig 
funktion för att öka tillgängligheten i en del av området där industri
kvarteren annars utgör barriärer och minskar möjligheten till rörelse.

Vägen har även en fortsatt viktig funktion för de verksamheter som 
är belägna längs stråket, men den är utformad så att det finns plats 
för en tydlig och säker gång och cykelväg.
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Konflikten mellan gående/cyklister och godstransporter behöver hanteras.
• Hur kan en gestaltning av stråket börja ta form innan en cykelväg är utbyggd 

för hela sträckan?
• Hur kan Lantmännens verksamhet (med lokaler på båda sidor om vägen) även 

fortsatt fungera på ett bra sätt?

per Håkanssons väg
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TREHÄRADSVÄGEN

Trehäradsvägen utgör planområdets gräns söderut. Den har en 
kombinerad funktion som infartsled för person och godstrafik och 
är också en gata med angränsande bostadsbebyggelse. Tillsammans 
med Harjagersvägen och Södra vägen/Lundavägen avlastar den Öst
ergatan/Ringsjövägen. 

Trehäradsvägen har i huvudsak karaktären av en infartsled och är 
förhållandevis bred, samtidigt är den entré till Eslöv och längre väs
terut får vägen en mer stadsmässig karaktär i takt med att bostadsbe
byggelsen ökar. 

I dess östra ände omgärdas vägen av verksamheter på båda sidor. De 
fastigheter som tidigare var obebyggda används nu för kontorsverk
samhet och mindre störande verksamheter. Dessa gör det möjligt att 
använda vägen som transportled för tyngre transporter samtidigt 
som de inte genererar en stor trafikökning.
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Aspekter att beakta i den vidare planeringen:
• Vägen behöver hantera olika typer av trafik och flöden. Hur utformas den på 

bästa sätt för att klara detta?
• Korsningen mellan Trehärdsvägen och väg 113 är otrygg och ofta hindras fram-

komligheten på grund av köbildning. Hur kan situationen hanteras när trafiken 
samtidigt ökar?

trehäradsvägen
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ALTERNATIVA SCENARIER

Av de tillkommande bostäderna i planförslag är flertalet lägenheter 
i flerbostadshus. Anledningarna till detta är flera, det handlar bland 
annat om närheten till centrum och tågstationen och att det behövs 
en viss densitet för att möjliggöra ett aktivt stadsliv. Att en stor del av 
marken är kostsam att iordningställa och en högre exploatering gör 
det lättare att få ihop exploateringsbudgetar spelar också roll.

Framförallt är det i Berga trädgårdsstad som det finns en större va
riation i bebyggelsen. Det är ett blandat bostadsområde med villor, 
radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Även det är en tät stadsdel, men 
med plats för kvaliteter som bygata, mindre torg, grönska och en öp
pen vattenhantering.

Samtidigt är en viktig utgångspunkt i planarbetet att skapa en mång
fald av tillkommande bostadstyper. För att öka andelen rad/kedje
hus och villor i planförslaget finns det framtaget ett alternativt sce
nario där Berga trädgårdsstad, kvarteren runt Verkstadsvägen samt 
delar av Bruksstaden har en glesare utformning.

De östra delarna av Bruksstaden har då istället en bebyggelse i 
huvudsak bestående av rad och kedjehus i 2–3 våningar. Längs 
Östergatan är bebyggelsen tätare med högre flerbostadshus. Områ
det rymmer cirka 200 bostäder (i huvudförslaget 600 bostäder) och 
skapar en variation norr om Östergatan mellan den västra delen av 
Bruksstaden och Berga.

På andra sidan gatan får bostadskvarteren runt Verkstadsvägen en 
liknande utformning. Närmast Östergatan/Ringsjövägen är bebyg
gelsen högre och bakom finns ett mindre antal stadsradhus. Områ
det rymmer cirka 100 bostäder (i huvudförslaget 300 bostäder). 

I Berga trädgårdsstad minskar variationen av bostadstyper och det 
är framförallt småhus som finns i området. Bebyggelsestrukturen på
minner om ett mer klassiskt villaområde med större hus och tomter. 
Delområdet rymmer cirka 250 bostäder (i huvudförslaget 450 bostä
der). Gröna strukturer och en vattenhantering ger området karaktär 
och kvalitet, men den glesare strukturen gör att området inte har 
samma stadsmässiga utformning som övriga planområdet.

72 fördjupad översiktsplan för östra eslöv

91 ( 608 )



fördjupad översiktsplan för östra eslöv 73

92 ( 608 )



74 fördjupad översiktsplan för östra eslöv

93 ( 608 )



Del 4 – Temaområden
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GRÖNA OCH BLÅ STRUKTURER

Grönstruktur och grönområden
I växande städer är avvägningen mellan behovet av nya bostäder 
och bevarande och utveckling av grönstrukturen ofta en utmaning. 
Grönstrukturen är dock en viktig del av den urbana miljön. Den bi
drar till välbefinnande, hälsa och renare luft samtidigt som den har 
betydelse som spridningskorridorer för djur och växter. 

Grönare stadsmiljöer med parker och stråk kan fördröja och rena 
vatten, upprätthålla grundvattennivåer, ge bättre lokalklimat och 
skydda bebyggelse, utjämna temperatursvängningar, ge skugga och 
inte minst goda och hälsosamma livsmiljöer med platser för aktivi
tet, lek och möten. I ett förändrat klimat med en tätare stadsstruktur 
kommer grönskan att bli allt mer värdefull.

Grönstrukturens betydelse lyfts fram i exempelvis miljökvalitets
målet ”God bebyggd miljö 2 och i Agenda 2030 mål 11 ”Städer och 
bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara”.

I Eslövs kommuns översiktsplan, antagen 2018, finns målsättningen 
om att nya bostäder bör ha maximalt 300 meter till park eller grön
område. Detta med grund i att forskning har visat att 300 meter är 
det avstånd människor är beredda att gå till ett grönområde för att 
det ska användas ofta. Närheten har störst betydelse för barn, perso
ner med funktionsnedsättning, äldre och sjuka.

Inom planområdet är de befintliga gröna ytorna och stråken få och 
en stor del av området består av hårdgjorda ytor. För att få in fler av 
de gröna värdena och höja kvaliteten både när det gäller rekreation 
och ekologiska funktioner är en utgångspunkt i den fördjupade över
siktsplanen att alla utvecklingsområden ska rymma ytor för mindre 
grönområden. Dessutom ingår i planen två större parkanläggningar, 
dels mitt i området och dels i nordost.

Inom planområdet finns ett mindre antal biotopskyddade element 
som märgelgravar och alléer. Planeringen av östra Eslöv ska utgå 
från att dessa ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. De har 
viktig funktioner och kan bidra till värdefulla ekosystemtjänster.  
De kan även vara hemvist för artskyddade djur, insekter och växter. 
I det vidare planeringsarbetet är fördjupade analyser nödvändiga.

Tillgänlighet till 
grönområden
Statistiska centralbyrån, SCB, 
har räknat ut den genom-
snittliga tillgängligheten till 
grönområden (minst 0,5 ha) 
för invånare i Sveriges tät-
orter. Eslövs tätort ligger där 
under såväl genomsnittet för 
Sverige som för Skåne. För 
övriga tätorter inom Eslövs 
kommun ligger genomsnittet 
lägre än det för Sverige, men 
högre än Skånesnittet. Detta 
är ytterligare en indikation på 
att Eslövs kommun behöver 
arbeta med grönområdena 
inom tätorten och framförallt 
i östra Eslöv. 
• Sverige: 195 m2/person
• Skåne: 141 m2/person
• Eslöv (alla tätorter): 149 m2/

person
• Eslövs tätort: 124 m2/person
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Ekosystemtjänster
ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna 
brukar delas upp fyra kategorier: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande.

Försörjande
Till exempel:
• spannmål

• dricksvatten
• trävirke

• bioenergi

Kulturella
Till exempel:

• friluftsliv
• hälsa och inspiration
• naturarv och turism

Reglerande
Till exempel:
• pollinering

• rena luft och vatten
• klimatreglering

Stödjande
För övriga tjänster ska fungera, till exempel:

• fotosyntes
• bildning av jordmån

• biogeokemiska kretslopp

Källa: Naturvårdsverket

Dagvatten- och skyfall
Begränsad kapacitet i befintliga ledningsnät, ökade hårdgjorda ytor 
och intensivare regn till följd av klimatförändringar gör att frågan 
om vattenhanteringen är en viktig del i den fysiska planeringen. 

Eslövs kommun har tillsammans med VA SYD arbetat fram ett för
slag till en dagvatten och översvämningsplan. Den betonar vikten av 
att planera för dagvatten och skyfallslösningar med ett helhetsper
spektiv och att det behöver finnas plats för att i så stor utsträckning 
som möjligt hantera dagvatten i öppna lösningar. 

En dagvattenanläggning med vatteninslag och vegetation har po
tential att bli ett värdefullt tillskott i stadsmiljön. Både den tekniska 
funktionen och gestaltningen behöver beaktas. Inom planområdet 
för den fördjupade översiktsplanen är detta en bärande tanke. An
läggningarna ska både skapa en bättre situation för området som 
helhet samt bidra till att skapa kvaliteter i stadsrummet. Öppna dag
vattenlösningar är också bra då de möjliggör rening av vattnet som 
ofta innehåller föroreningar från exempelvis trafik, förbränning och 
fria metallytor.

Ytor för skyfallshantering ska ha en utformning som möjliggör 
en mångfunktionell användning. Det kan till exempel handla om 
att sänka marknivån i en del av en park. Det är också viktigt att 
inom planområdet skapa rinnvägar med utrymme för fördröjnings
åtgärder som till exempel regnbäddar.
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Grönstruktur och övergripande vattenhantering samt rinnvägar 

 

 

  

Grönstruktur - befintliga grönområden

Grönstruktur - befintliga grönstråk

Grönstruktur - nya och utvecklade grönområden

Grönstruktur - nya och utvecklade grönstråk

! Övergripande översvämningsytor och öppen dagvattenhantering

Övergripande översvämningsytor och öppen dagvattenhantering

Rinnvägar

Planområde

Kartan visar den övergripande strukturen för grönområden och 
grönstråk inom planområdet och hur det kopplar till viktiga punkter 
utanför planområdet. Den visar även övergripande översvämnings
ytor och ytor avsatta för dagvattenhantering samt rinnvägar. Utöver 
dessa behöver även bostadskvarteren rymma ytor för vattenhante
ring. 
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TRANSPORTER OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Ett välbalanserat trafiksystem är en av förutsättningarna för en att
raktiv stad. Transporter sker med olika syften och gator och vägar 
behöver vara utformade på olika sätt. För en cyklist är det till exem
pel viktigt med trygga och gena vägar medan en bilist kan prioritera 
framkomlighet och bra parkeringsmöjligheter. För industri och 
varutransporter är också både säkerhet och framkomlighet viktigt, 
men för dem betyder det ofta breda körfält och transportleder utan 
gång och cykeltrafik.

Orienteringskarta över gator/vägar nämnda i planförslaget
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Genomfartstrafik  
i Eslöv
under 2018 tog Eslövs kom-
mun fram en åtgärdsvalsstu-
die för genomfartstrafiken i 
Eslövs tätort. I den presente-
ras förslag på lösningar för att 
minska genomfartstrafiken. 
Åtgärder för Östergatan/Ring-
sjövägen är där en viktig del.   
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Transportstruktur och gatuhierarki
Transportslagen i en stad ska komplettera varandra. Därför har ga
tor och vägar ibland ”olika syften”, vissa är till exempel utpekade 
för tyngre trafik eller genomfartstrafik medan andra är utformade 
för långsamma rörelser och stadsliv. Detta brukar kallas för att det 
finns en gatuhierarki. Gator och vägar ska knyta samman platser och 
funktioner och bilda länkar och stråk där samma typ av trafikrörel
ser är samlade.

För att få en välfungerande gatuhierarki kommer den övergripande 
transportstrukturen inom planområdet att få en ny struktur. Österga
tan/Ringsjövägen blir en stadsgata som fungerar som en ryggrad för 
östra Eslöv och tillkommande bebyggelse och grönstruktur är länka
de dit. Även Kvarngatan ska få en tydligare karaktär som stadsgata.

Viktiga målpunkter 

 

Teckenförklaring
Planområde

Målpunkter - grönområden

Målpunkter

` 1:15 000

MÅLPUNKTER

Kartan visar på en övergripande nivå viktiga målpunkter inom och i anslutning till 
 planområdet.
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Utpekade övergripande stadsgator och leder för 
industritransporterHUVUDNÄT

` 1:15 000Teckenförklaring
FÖP - område

Väg 113

Matargata - för industriverksamhet

Stadsgata - person- och kollektivtrafik

Trafikmätningar
tabellen visar den genomsnittliga dygnstrafiken. Mätningarna är gjorda i juni 
samt månadsskiftet augusti/september 2019.

Ringsjövägen 6 328

Östergatan 7 964

Kvarngatan (norra delen) 5 059

Kvarngatan (södra delen) 4 756

Trehäradsvägen 6 773
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Industritrafik
Östergatan/Ringsjövägen fungerar idag som en infartsled både för 
industriernas transporter och för persontransporter till de västra 
delarna av staden och delar av trafiken behöver ledas om till Trehä
radsvägen, Harjagersvägen och Södra vägen/Lundavägen (de sist
nämnda ligger utanför planområdet). En ny fördelning av trafiken 
kommer att bidra till en bättre trafiksituation även i centrala Eslöv 
på den västra sidan om järnvägen. 

Bruksgatan löper genom planområdet från norr till söder. Sträckan 
norr om Östergatan kommer att hamna mitt i ett bostadsområde 
och behöver anpassas till en ny funktion. Söder om Östergatan kom
mer Bruksgatan att ha kvar karaktären som industrigata. Den är en 
viktig del i strukturen för transporter till och från de verksamheter 
som ligger i området.

Inom planområdet finns idag en järnväg för godstrafik som löper 
längs Bruksgatan. Järnvägen är i bruk men trafikeras endast av ett 
företag, Smurfit Kappa, vilket är lokaliserat strax söder om planom
rådet. Banan är i stort behov av underhåll och kommunen behöver 
även sätta upp bommar där Bruksgatan korsar Trehäradsvägen res
pektive Östergatan.

Den fördjupade översiktsplanen föreslår en omvandling av kvarteren 
norr om Östergatan på båda sidor om Bruksgatan (Bruksstaden). 
Området har i planförslaget en hög exploatering med upp till 1 200 
bostäder. En omvandling av kvarteren i Bruksstaden förutsätter att 
godsspåret inte längre är i bruk. Spåren kan dock med fördel ligga 
kvar i marken för att visa platsens historia. De kan få en ny använd
ning som gång/cykelvägar.

Struktur för cykelvägar
Idag är länkarna mellan de målpunkter som finns inom planområ
det svaga, framförallt för dem som rör sig till fots eller cyklar. Ett 
viktigt element i omvandlingen är därför att binda ihop planområ
dets olika delar med nya stråk och gena vägar. Flera av de befintliga 
vägarna får en utformning som gör det både tydligare och säkrare 
för dem som inte reser med bil. Dessutom finns i den fördjupade 
översiktsplanen förslag om tillkommande nya kopplingar för gång 
och cykel inom och mellan de olika utvecklingsområdena.
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Huvudcykelnät

` 1:15 000

HUVUDCYKELNÄT

STADSPARKEN

CENTRUM

FLYGSTADEN

SNÄRJET

ABULLAHAGEN

Södra stambanan och väg 113 – kopplingspunkter och barriärer
Kopplingspunkterna mellan planområdet och dess omland är viktiga 
att arbeta med. Södra stambanan avgränsar området västerut och 
kommer även fortsatt att vara en barriär för Eslövs tätort. Att leda 
rörelser till de tre undergångar som finns är viktigt för att göra sta
den hel och tillgängliggöra båda delar om järnvägen. Utöver befintli
ga kopplingar tillkommer i planförslaget även en gång och cykelbro 
i områdets södra del. Denna ger ytterligare möjlighet till kontakt och 
kortare avstånd mellan väster och öster. Den kopplar också samman 
östra Eslöv med målpunkterna medborgarhuset, stadsparken och 
kyrkan.

Väg 113 utgör planområdets gräns åt öster och även denna är till viss 
del en barriär. För den motordrivna trafiken fungerar Ringsjövägen 
och Trehäradsvägen som infarter, medan det för gång och cykel
trafik finns undergångar vid Harjagersvägen, Ringsjövägen och Per 
Håkanssons väg.
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Både Södra stambanan och väg 113 är utpekade som led för farligt 
gods (läs mer farligt gods och säkerhetsavstånd på sidan 90).

Kollektivtrafik
Eslövs station ligger i anslutning till planområdet och stora delar 
av föreslagna utbyggnadsområdena ligger inom en kilometer från 
tågstationen. Utöver tågtrafiken trafikeras området av två busslinjer, 
linje 1 och linje 3. Linje 3 har sin hållplats vid Stinstorget medan 
linje 1 kör via Östergatan/Ringsjövägen till sluthållplatsen vid han
delsområdet Flygstaden strax öster om planområdet. Då busslinjen 
trafikerar planområdets ryggrad kommer de flesta av de tillkomman
de bostäderna att ha en hög tillgänglighet till kollektivtrafiken. I de 
norra delarna av Berga trädgårdsstad är dock avstånden längre, med 
som mest 700–800 meter till en busshållplats.

Parkering
Idag består parkeringarna inom området av markparkeringar. Det 
finns både kommunala och privata parkeringar och möjligheten att 
hitta en parkering är överlag god. Planförslaget föreslår en tät explo
atering i flera av områdena. För att kunna bygga så många bostäder 
behöver det tillkommande parkeringsbehovet i stor utsträckning 
tillgodoses genom parkeringshus och/eller underjordisk parkering. 
Planförslaget föreslår det som huvudsaklig lösning för bostäderna i 
Järnvägsstaden, Bruksstaden samt för förtätningen på Berga. Dock 
kommer gatuparkeringar fortfarande att finnas kvar. Till exempel 
kan parkeringsplatser placerade mellan träd vara en bra lösning för 
områdets stadsgator. Det gynnar de närliggande verksamheterna 
att det finns möjlighet att stanna till längs gatan. Det gör också att 
människor rör sig där. Även pendlarparkeringen vid nedgången till 
järnvägsstationen kommer att finnas kvar.

Eslövs kommun arbetar med att ta fram en ny parkeringsnorm. Den 
beräknas vara klart under 2020.
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SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Befintlig verksamhet
Inom planområdet finns både förskola, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. Den nybyggda skolbyggnaden för gymnasie och 
vuxenutbildning vid Östergatan bildar tillsammans med Salliushuset 
och Gamla Östra skolan den nya Carl Engströmskolan. Gymna
sieskolan har utöver elever från hela Eslövs kommun även många 
studerande från andra kommuner. På Bergaskolan finns gymnasie
särskola samt byggprogram.

Grundskoleverksamhet finns på Nya Östra skolan och Källebergs
skolan. Den förstnämnda har verksamhet för årskurserna f–6 och 
den sistnämnda för årskurserna 7–9. Nya Östra skolan tar huvudsak
ligen emot elever i närområdet, men från årskurs 4 även elever från 
områden öster om Eslövs tätort. Källebergsskolan tar huvudsakligen 
emot elever från Östra skolan och från Stehagskolan.

Inom planområdet finns två förskolor, Kunskapshusets förskola samt 
Bergabo förskola vilka tillsammans har drygt 200 platser. Upptag
ningsområdena för förskolorna ser olika ut där Bergabo förskola har 
framförallt ett lokalt upptagningsområde, medan Kunskapsskolans 
förskola har ett större upptagningsområde och majoriteten av bar
nen bor på den västra sidan av järnvägen utanför planområdet.

Förändringar på kort sikt
Nya Östra skolan kommer att expandera inom Bergaskolans befint
liga lokaler. Även Källebergskolan kommer att flytta sin verksamhet 
dit. Källebergsskolans nuvarande lokaler kommer att fungera som 
ersättningslokaler när andra skolor inom tätorten renoveras.

Behov av nya ytor för förskole- och skolverksamhet
I dagsläget finns en tillräcklig kapacitet på förskolorna och skolorna 
inom planområdet. Med ett stort antal nya bostäder ökar behovet 
av yta för verksamheterna och det är något som kommunen behöver 
analysera vidare. Planförslaget pekar på en övergripande nivå ut 
tre områden (Bruksstaden, Berga trädgårdsstad samt i det nya bo
stadskvarteret längs Östergatan) som möjliga för lokalisering av nya 
förskolor. Ytor för nya skolor finns inte utpekade på samma sätt. En 
möjlig lösning kan vara att kombinera förskole/skolverksamhet med 
bostäder, exempelvis genom att verksamheterna finns i bottenvå
ningen och bostäderna ovanpå. Det går också att arbeta för att skapa 
mångfunktionella skolgårdar vilka allmänheten kan använda utanför 
verksamhetstid.

Enligt Eslövs kommuns befolkningsprognos kommer det år 2036 att 
finnas 212 barn i åldrarna 1–5 år och 422 barn i åldrarna 6–15 år. 
Prognosen utgår från att knappt 1 500 nya bostäder tillkommit.

Ett annat sätt att räkna är att utgå från hur många barn i förskoleål
der det bor per bostad i Eslövs kommun idag och multiplicera det 
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med antalet nya bostäder. Enligt SCB var siffran för 2018 0,18 barn 
per bostad. Eftersom nya bostäder ofta generar ett större behov av 
förskoleplatser än ett moget bestånd har siffran räknats upp med 50 
procent vilket ger 0,27 barn per ny bostad. Med 1 600 nya bostäder 
till år 2035 blir det med denna metod 423 barn.

Räkneexempel; behov av yta för förskoleverksamhet vid 
nybyggnation
Den sammanlagda ytan (både inom- och utomhus) som behövs per barn är 45 
kvm. Behovet av yta har på en övergripande nivå räknats ut utifrån de riktlinjer 
som finns för inomhus- och utomhusytor för förskolor.

Detta ger:

1 600 bostäder: 432 barn 432x45= 19 440 kvm eller ca 1,9 ha

3 000 bostäder: 810 barn 810x45= 36 450 kvm eller ca 3,6 ha

Befintliga förskolor och möjliga utvecklingsområden

 

Teckenförklaring
Planområde

Möjligt område för etablering av ny förskola

Befintlig förskola

FÖRSKOLOR

` 1:10 000

Kartan visar befintliga förskoleverksamheter och områden inom  vilka nya förskolor kan 
bli lokaliserade.
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NÄRINGSLIVSSTRUKTUR

Dagens näringslivsstruktur inom planområdet har till stora delar 
utvecklats ur det industriella arv och de styrkeområden som är kän
netecknande för Eslövs kommun. Under många år var några av dåti
dens största och mest namnkunniga företag i kommunen verksamma 
inom delar av planområdet. Idag finns Åkermans Verkstad/Volvo 
Construction Equipment och Arjo varken kvar inom området eller i 
kommunen men flera nya företag har vuxit fram ur verksamheterna 
inom samma eller närbesläktade branscher. Idag beräknas fler perso
ner vara sysselsatta på det tidigare Åkermansområdet (till största del 
beläget strax utanför planområdet) jämfört med under de sista åren 
innan nedläggningen 1999. 

SaintGobain Sekurit, Kronosept och O.Kavli är andra exempel på 
företag som har en lång historik inom planområdet. SaintGobain Se
kurit och O.Kavli utgör tillsammans med företag som Bil Månsson, 
Eslövs Matmarknad (Ica Kvantum), Praktikertjänst (Brahehälsan 
Eslöv) samt Marknad och Service i Syd (Svensk Direktreklam) några 
av de största arbetsgivarna i kommunen, vilka samtliga är lokalisera
de inom planområdet. 

Inom området finns totalt cirka 270 arbetsställen med 2 240 medar
betare. Av dessa är 1 600 anställda hos något av områdets 240 priva
ta arbetsställen. Det innebär att över 20 procent av dagbefolkningen 
på 10 000 personer i Eslövs kommun har sin arbetsplats inom plan
området. Bland de privat anställda i dagbefolkningen är motsvaran
de siffra 25 procent. 

Stora delar av planområdet är idag präglat framförallt av de industri 
och tillverkningsföretag som är lokaliserade där. Gatorna är breda 
och anpassade för transporter och kvarteren är stora och slutna. En 
av ambitionerna med den fördjupade översiktsplanen är att skapa en 
mer varierad stadsdel med tillgängliga kvarter och goda kopplingar 
som gör det lätt att röra sig för gående och cyklister. 

Östra Eslöv

Ägande BR

Dagbefolkning i Östra Eslöv 
som del av Eslövs tätort

HR
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Utgångspunkten i planförslaget är att alla befintliga verksamheter 
kan finnas kvar, men den långsiktigt bästa användningen av marken 
bedömer kommunen är att ett antal företag flyttar för att möjliggöra 
en ny markanvändning. De verksamheter som kommunen bedömer 
är viktiga att långsiktigt ha kvar inom området är icke störande verk
samheter som inte kräver stora ytor i förhållande till antalet anställ
da. De företagen bidrar både till en funktionsblandning och för att 
behålla identiteten inom planområdet. Nya verksamheter kommer 
också att tillkomma, framförallt handlar det om nya kontorslokaler 
vid järnvägen samt verksamhetslokaler på bottenvåningen i delar av 
den nya bostadsbebyggelsen.

Omvandlingen av Östra Eslöv kommer att pågå under en lång tid. 
För att minimera osäkerhet och möjliggöra för bra lösningar för så
väl befintliga som nya verksamheter behöver kommunen aktivt föra 
dialog med näringslivets aktörer.

Antal arbets-
tillfällen

Med anställda Utan anställda Antal anställda

Samtliga arbets-
givare

270 170 100 2 241

Privata arbetsgivare 241 149 92 1 601
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MILJÖFARLIG VERKSAMHETER OCH  
LED FÖR FARLIGT GODS

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller 
anläggningar som kan ge upphov till utsläpp eller medföra störning
ar för människors hälsa eller miljö. Det omfattar till exempel buller, 
lukt, utsläpp i vatten och luft samt risk för olycka. Miljöfarlig verk
samhet definieras i 9 kap. 1 § miljöbalken. Miljöfarlig verksamhet 
delas in i A, B, C eller Uanläggningar beroende på verksamhetens 
omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa mil
jöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

• Aanläggningar tillståndsprövas av Mark och miljödomstolen

• Banläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen 
inom länsstyrelsen

• Canläggningar anmäls till kommunens Miljö och samhällsbygg
nadsnämnd

• Uanläggning – kan beroende på typ av verksamhet anmälas till 
kommunen

Inom planområdet finns mellan 20–30 verksamheter som räknas 
som miljöfarliga inom kategorierna B, C och U. Knappt hälften av 
dessa finns inom områden som i den fördjupade översiktsplanen har 
mark användningen bostäder (med inslag av service och handel samt 
mindre grönområden) eller stationsnära centrumutveckling (service, 
handel, verksamheter samt inslag av bostäder). 

Stena Recycling AB är det enda företag inom planområdet som har 
ett miljötillstånd prövat av länsstyrelsen. Att verksamheten flyttar till 
en annan fastighet är en förutsättning för att kunna omvandla Bruks
staden till bostäder. 

De verksamheter som kommunen bedömer är viktiga att långsiktigt 
ha kvar inom planområdet är icke störande verksamheter som inte 
kräver stora ytor i förhållande till antalet anställda.

Föroreningar i mark och grundvatten
En följd av de industriverksamheter som har bedrivits/fortfarande 
bedrivs inom planområdet är att det finns en risk att stora delar av 
marken är förorenad. Den plats som har högst riskklassning ligger 
längs Gasverksgatan där Eslövs för detta gasverk var lokaliserat. Eslövs 
kommun har gjort en ansökan om statliga medel för att kunna utreda 
området och dess föroreningar. Också i de områden där planförslaget 
föreslår en ny markanvändning med bostäder finns det risk att marken 
är förorenad. I Järnvägsstaden, Bruksstaden samt öster om Gasverks
gatan finns ytor där Eslövs kommun bedömer att det finns en stor risk 
för föroreningar. Att utreda och eventuellt sanera markföroreningar är 
kostsamt, samtidigt är det något som ger miljövinster. Undersökningar
na är en nödvändig del i kommande detaljplaneprocesser. 
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Det finns även en risk att grundvattnet kan vara påverkat av förore
ningar. Också detta är något som behöver utredas av den aktuelle 
exploatören vid detaljplaneläggning.

Förorenad mark – RiskklassningFÖRORENAD MARK - RISKKLASSNING

` 1:10 000

 

Teckenförklaring
Planområde

Förorenad mark

Led för farligt gods
Begreppet farligt gods sammanfattar ämnen och föremål som trans
porteras och utgör potentiell skada för människor, miljö och egen
dom. Det finns rekommenderade leder för farligt gods och förbuds
zoner som reglerar transporter med farligt gods.

Länsstyrelsens vägledning för samhällsplanering i närhet av leder för 
farligt gods, RIKTSAM, rekommenderar avstånd på 150/75/30 me
ter beroende på typ av planerad markanvändning.

Planområdet är avgränsat av led för farligt gods såväl västerut som 
österut. Därför är det av stor vikt att kommunen arbetar aktivt med 
frågan i den vidare planeringen. I den fördjupade översiktsplanen 
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finns olika förslag på hur det är möjligt att arbeta för att skapa säkra 
avstånd. I de nordöstra delarna finns förslag om en grön vall mellan 
väg 113 och det tillkommande bostadsområdet. I sydväst är det is
tället kontorsverksamhet som ska utgöra en barriär mellan bostäder 
och Södra stambanan.

Miljöfarliga verksamheter och uppmärksamhetsavstånd

"

"

"

"

"

"

"

" "
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

"

"

"

MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER OCH
UPPMÄRKSAMHETSAVSTÅND

` 1:10 000

Miljöfarliga verksamheter

Uppmärksamhetsavstånd från väg och 
järnväg

fördjupad översiktsplan för östra eslöv 91

110 ( 608 )



TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA
Kommunalförbundet VA SYD är VAhuvudman i Eslövs kommun 
och ansvarar för samt driver VAverksamheten i kommunen sedan 
2012. Planområdet ingår i verksamhetsområde för dag, spill och 
dricksvatten.

Dagvattenätet är i dagsläget fullt utnyttjat och saknar därför ka
pacitet vid en utbyggnad. Dagvatten bör därför fördröjas i största 
möjliga mån. I spillvattenledningsnätet finns mycket tillskottsvatten 
och därför har också detta troligtvis begränsad kapacitet. Gällande 
dricksvatten kommer VA SYD att behöva göra djupgående analyser 
för området. 

El- och värmeförsörjning samt fiber
Kraftringen AB har både större och mindre fjärrvärmeledningar 
inom planområdet. Det finns ingen brist i produktionskapacitet och 
inte heller några problem med distributionen till området. Förut
sättningarna för att kunna försörja tillkommande byggnation med 
fjärrvärme är goda. När det gäller elförsörjning finns en god kapaci
tet i Kraftringens fördelningsstation i östra Eslöv. Utöver utrustning 
som nätstationer är det troligtvis endast kablar som eventuellt måste 
förläggas fram till planområdet. Dock finns en större utmaning i den 
generella effektbristen i södra Sverige, vilken kan innebära begräns
ningar i uttag från överliggande regionnät (E.ON och Svenska Kraft
nät). Det finns goda förutsättningar för fiber inom planområdet.
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RIKSINTRESSEN

Riksintressen gäller geografiska områden som är utpekade för att 
de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden 
kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering. Rik
sintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översikts
planeringen så att det blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra 
intressen men också för att det ska vara möjligt att göra avvägningar 
mellan oförenliga riksintressen.

Planområdet innefattar två olika kategorier av riksintressen, dels för 
kommunikationer (Södra stambanan) dels för kulturmiljövård (stads
miljön i områdets västra delar). Dessutom finns strax söder om plan
området Abullahagen, ett Natura 2000område som även omfattas av 
riksintresse naturvård för Bråån.

Riksintresse kulturmiljövård – Eslöv M182
Motivering till det kulturhistoriska riksintresset
Stadsmiljö – järnvägsstad – som visar järnvägens och industrialis
mens betydelse för den moderna tätortsutvecklingen, hur en håll
plats på den rena landsbygden successivt utvecklades till ett plan
mässigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom en stad.

Riksintressen för kommunikation och kulturmiljö

!

RIKSINTRESSEN

` 1:10 000

 

Teckenförklaring
Planområde

! Riksintresse järnvägsstation

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård
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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, plats
bildningar och gaturum. 

Bebyggelsen och dess täta stadsmässiga men relativt småskaliga ka
raktär. De kringbyggda kvarteren med bostäder och lokaler för han
del 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 1900talets utvid
gningsområden, 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 un
der 1900talet.

Ställningstagande
I Eslövs kommuns översiktsplan, antagen 2018, finns bland annat 
följande ställningstagande angående riksintresset: Utvecklingen och 
förtätningen av Eslövs stad bedöms inte stå i konflikt med kulturmil
jövärdena under förutsättning att den ses över och hanteras som en 
fortsättning av järnvägensstadens utbyggnad. Bevarande av industri
byggnader, spårsträckningar och grönstruktur i industrimiljöer kan 
ibland innebära svårigheter gällande sanering av förorenad mark 
och byggnader och framförallt ökade kostnader. Avvägningar får här 
göras från fall till fall och ska motiveras väl. 

Ställningstagandena gäller även för den fördjupade översiktsplanen.

Riksintresse kommunikationer – Södra stambanan  
(och Eslövs station)
Södra stambanan ingår i det av EU utpekade TransEuropean Trans
port Network (TENTnätet anger vägar av internationell betydelse). 
Stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket 
viktig för person och godstrafik. Banan ingår även i det utpekade 
strategiska godsnätet. I Eslövs kommun passerar stambanan igenom 
Örtofta, Eslöv och Stehag och medför barriäreffekter på dessa orter. 
På stambanan passerar i snitt 63 godståg per dygn. Drygt sju procent 
av lasten i dessa tåg klassas som farligt gods.

Eslövs station ingår i riksintresset som en funktion för byten av inter
nationell, nationell, regional och lokal trafik.
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Ställningstagande
I Eslövs kommuns översiktsplan, antagen 2018, finns bland annat 
följande ställningstagande angående riksintresset: Eslövs kommun 
avser att värna och inte skada riksintresset. Fortsatt järnvägstrafik 
ligger i Eslövs kommuns intresse att arbeta för. Möjligheten till håll
bar pendling är avgörande för Eslövs fortsatta utveckling och styrka.

Eslövs kommun verkar för att utveckla stationen i Eslöv till central
station. Arbetet kommer att ske i samarbete med Skånetrafiken, Tra
fikverket och fastighetsägare.

Eslövs kommun föreslår ny bebyggelse i stationsorterna nära riksin
tresset och det kommer att vara av vikt att ha en löpande dialog med 
Trafikverket i detta arbete. 

Övergripande och specifika buller och riskanalyser kommer att tas 
fram och eventuella åtgärder för buller och risk kommer att arbetas 
fram i samarbete med Trafikverket och Räddningstjänsten Syd. De
lar av befintlig bebyggelse är bullerstörd redan idag. Eslövs kommun 
verkar för att förbättra ljudmiljön, dels för redan utsatt bebyggelse 
och dels för framtida bebyggelse som en följd av förmodad ökning av 
person och godstrafik.

Planering och utveckling av en ny koppling över stambanan i Eslöv 
kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket. Kopplingen är av 
stor vikt för att knyta samman den östra och västra sidan av staden.

Ställningstagandena gäller även för den fördjupade översiktsplanen. 
I det vidare arbetet med utvecklingen av det område som i planför
slaget har fått namnet Järnvägsstaden behöver Eslövs kommun sam
arbeta med ovan nämnda aktörer.

Ny stambana Hässleholm-Lund
Planområdet ligger inom utredningsområdet för en ny stambana 
mellan Hässleholm och Lund. Det pågår en lokaliseringsutredning 
för att identifiera den korridor som banan ska gå i. Utredningen ska 
vara klar under 2021. Om den nya stambanan lokaliseras längs med 
Södra stambanan eller tätt öster om Eslövs tätort kommer den att 
påverka utvecklingen inom planområdet och ge nya planeringsförut
sättningar. Eslövs kommun deltar aktivt i arbetet med lokaliserings
utredningen tillsammans med Trafikverket, länsstyrelsen och övriga 
berörda kommuner.
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Riksintresse naturvård samt Natura 2000 – Bråån NM 55
I Eslövs kommuns översiktsplan, antagen 2018, finns bland annat 
följande ställningstagande angående riksintresset: Väster om Abul
lahagen finns befintlig men ej utbyggd detaljplan för verksamheter. 
Den framtida bebyggelsen kan komma att isolera Abullahagen och 
försämra den gröna infrastrukturen. Kommunen föreslår att åker
mark söder om Abullahagen ändras till naturmark med ett stärkt 
naturmarksstråk mot Brååns naturmiljö för att säkerställa att områ
det inte isoleras.

Långakärr i Abullahagen är dagvattenmagasin för dagvatten från 
en stor del av östra Eslöv. Stora delar av avrinningsområdet är 
hårdgjorda ytor inom befintliga industri och verksamhetsområden. 
 Dagvattnet har höga föroreningshalter och därför planerar kom
munen anläggande av åtgärder för fördröjning av dagvatten inom 
 industriområdet med syfte att rena vattnet innan det når Långakärr  
i Abullahagen.
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Del 5 – Genomförande
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PLANERINGSPRINCIPER

Planeringsprinciperna som presenterats i planförslaget visar vilka 
övergripande utgångspunkter som planeringen av östra Eslöv ska ta 
avstamp i. Ambitionen med principerna är att tydliggöra vilka frågor 
som kommunen och exploatörer behöver hantera i planerings och 
exploateringsprocesser.

GENOMFÖRANDEPROJEKT

För att skapa kraft i genomförandet behöver det tas fram strategier 
för hur utvecklingen av planområdet ska prioriteras. Kommunen 
kommer därför under 2021 att starta ett genomförandeprojekt för 
den fördjupade översiktsplanen. Arbetet ska tydliggöra vad som ska 
göras när och vilka etapper och områden som kommer att inleda 
omvandlingen av östra Eslöv. I den fördjupade översiktsplanen finns 
en grov översikt av en prioriteringsordning, vilken ska användas som 
utgångspunkt för genomförandeprojektet.
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Prioriteringsordning

 

Teckenförklaring
Planområde

Prio 1 - till år 2035

Prio 2 - till år 2035

Prio 3 - efter år 2035

PRIORITERINGSORDNING

` 1:10 000

Prioriteringsordning

Till år 2035 Efter år 2035

Prio 1: Prio 2: Prio 3:

Västra delarna av Bruksstaden Sydöstra delarna av Järnvägs-
staden med förbindelse över 
Södra stambanan

Resterande delar av Järnvägs-
staden

Delar av Järnvägsstaden:
– Örnen 4 (Spritfabriken & 
Engson)
Sädgåsen 1
Grågåsen 1

Kvarngatan Östra delarna av Bruksstaden

Bergaområdet – Piggvaren 4 Norra delen av Berga träd-
gårdsstad

Södra delen av Berga  
trädgårdsstad

Idrottsparken

Östergatan
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För att få kraft i genomförandet behöver exploateringen vara hög, 
samtidigt är det viktigt att planera för alla funktioner som behöver 
finnas i en stadsdel och inte bara bostäder. Det måste även finnas 
plats för till exempel grönområden, torg, lekplatser, parkeringsplat
ser, skolor och förskolor, boendeformer för äldre samt annan service 
som till exempel handel.

I genomförandeprojektet kommer finansiering vara en viktig del. 
Genomförandet kan finansieras på flera sätt, exempelvis kan kom
munen sälja tomträtter. Men det kan också ske genom helt privata 
initiativ.

De befintliga företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet är 
också något som kommunen behöver ta i beaktande. Det är viktigt 
med en tydlighet gällande vilka förutsättningar de har att förhålla sig 
till. 

Det behövs även tas fram strategier både för hur kommunen kan 
möjliggöra för tillfällig användning av marken och för hur det är 
möjligt att fånga upp nya initiativ och föra in dem i planen för ge
nomförande. Det är också angeläget att lyfta den föreningsdrivna 
utvecklingen av Idrottsparken.

Ytterligare en aspekt som är viktig att ha med i ett genomförande 
av den fördjupade översiktsplanen är en diskussion om hållbarhet i 
byggandet och att ha ett livscykelperspektiv. Frågor om hur till exem
pel val av material och byggnadssätt kan påverka koldioxidutsläpp 
behöver ställas.

När planområdet är fullt utbyggt kommer 3 000 nya bostäder att ha 
tillkommit. Nedan visas en överblick över hur många av dessa som 
kommer att kunna byggas till år 2035 och hur bebyggelsen kommer 
att utvecklas i ett längre tidsperspektiv.

Område: Till år 2035 Efter år 2035

Järnvägsstaden 400 550

Bruksstaden 600 600 (200)

Östergatan 300 (100) -

Berga 100 -

Berga trädgårdsstad 200 (150) 250 (100)

Totalt: 1 600 (1 350) 1 400 (1 150)

Siffrorna inom parantes gäller för de alternativa scenarierna.
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Kommunägd markKOMMUNÄGD MARK

` 1:10 000

 

Teckenförklaring
Planområde

Kommunägd mark
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Markanvändning idagMARKANVÄNDNING IDAG
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Teckenförklaring
Planområde Bostadshus

Industri- och övrig byggnad

Verksamhet

Offentlig byggnad

Kyrkbyggnad och samfund

Idrottsplan Vatten

Bostadsbebyggelse

Industriområde

Öppen mark

Grönstruktur
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Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv | Telefon: 0413-620 00 
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Sammanfattning 
Eslöv är starkt format av järnvägen och samhället växte snabbt efter 1858 då Södra stambanan 
invigdes. Området öster om järnvägen består idag av blandad bebyggelse tillsammans med 
verksamheter. Eslövs kommun avser att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för området 
öster om järnvägen: FÖP östra Eslöv. Olika typer av planering har pågått under en längre tid 
och redan i den kommunomfattande översiktsplanen från 2001 pekas delar av området öster 
om järnvägen ut som område för ny bebyggelse. 
Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår i planhandlingarna för FÖP östra Eslöv och utgör 
en del av beslutsunderlaget för den fortsatta planeringen. Syftet med planen är att skapa ett 
stadsomvandlingsområde med varierad täthet och blandade funktioner – både bostäder och 
verksamheter. Ny bebyggelse ska komplettera staden, stärka befintliga värden och tillföra nya 
stadsmiljöer. Det finns ett särskilt behov av att gröna kopplingar och tätortsnära rekreation 
tillgodoses. 
Inför samråd görs en konsekvensbedömning av de miljöaspekter som i samråd med 
Länsstyrelsen bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som 
bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan är Hälsa och säkerhet, Grön- och blå 
infrastruktur samt Klimat. Då FÖP östra Eslöv är i ett initialt skede ser kommunen ett behov 
av fortsatt arbete med utredningar och anpassningar, för att säkerställa att genomförandet av 
planen sker med hänsyn till områdets förutsättningar. En stor del av det arbetet kommer att 
ske efter samrådet. Den initiala avgränsningen av miljöaspekter kan med tillkommande 
kunskap komma att förändras. Vissa aspekter kan komma att hanteras i vidare planarbete och 
därför inte medföra betydande miljöpåverkan.  
Målet med genomförandet av planen är en utveckling av områdets gröna- och blå 
infrastruktur, vilket kan bidra till positiva konsekvenser med minskad risk för översvämning, 
en utökning av biotoper för biologisk mångfald och upplevelsevärden för rekreation. En 
möjlig betydande påverkan och risk för negativa konsekvenser finns dock, då det saknas en 
tydlig redovisning av blå- och grönstråk som kan säkerställa funktionella och reglerande EST, 
samt då ett större befintligt grönområde tas i anspråk för bebyggelse i nordost. 
Med genomförandet av planen kan betydande miljöpåverkan och negativa konsekvenser på 
hälsa och miljö uppstå för miljöaspekterna Buller, Farligt gods och Miljöfarlig verksamhet. 
Det med koppling till nytillkommen bebyggelse samt den omfördelning av trafik som 
genomförandet av planen medför.  
Då planområdet till stor del utgörs av förorenad mark kommer det att finnas behov av 
sanering inom området för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Genomförandet av planen 
kommer därmed att medföra positiva konsekvenser för miljöaspekten Förorenad mark. 
Genomförandet av planen har även goda förutsättningar att medföra positiva konsekvenser för 
miljöaspekten Klimat, då området kommer att utvecklas med ny infrastruktur inom ett 
pendlingsnära läge och med energieffektiva anpassningar med ny bostadsbebyggelse.  
Ett genomförande av planen bedöms kunna gynna miljömålen Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Ingen 
övergödning. Miljömålet levande sjöar och vattendrag bedöms kunna missgynnas och målen 
Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö både gynnas och 
missgynnas.  

Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas negativt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte med planen 
Eslöv är starkt format av järnvägen och samhället växte snabbt efter 1858 då Södra stambanan 
invigdes. 1917 antogs den första stadsplanen med visionen att staden skulle utvecklas med 
olika karaktär på den västra och den östra sidan. Den förstnämnda skulle utvecklas för 
bostäder och handel medan den sistnämnda skulle utgöra en plats för verksamheter.  
Området öster om järnvägen består idag av blandad bebyggelse tillsammans med 
verksamheter. I den nordöstra delen finns ett område med jordbruksmark. Eslövs kommun 
avser att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för området öster om järnvägen, Östra 
Eslöv.  
Olika former av planering har pågått under en längre tid och redan i den kommunomfattande 
översiktsplanen från 2001 pekas delar av området öster om järnvägen ut som område för ny 
bebyggelse. Nuvarande planhandlingar har föregåtts av ytterligare en FÖP från år 2008 
(Eslövs kommun 2008) samt ett planprogram från år 2010 (Eslövs kommun 2010). Målet med 
FÖP:en är inte att skapa samma Eslöv som finns på västra sidan, utan att behålla den karaktär 
som finns på östra sidan. Den befintliga stadsstrukturen ska tas tillvara och värnas, men också 
utvecklas och förnyas (Eslövs kommun 2020). 
Syftet med planen är att skapa ett stadsomvandlingsområde med varierad täthet och blandade 
funktioner – både bostäder och verksamheter. Ny bebyggelse ska komplettera staden, stärka 
befintliga värden och tillföra nya stadsmiljöer. Det finns ett särskilt behov av att gröna 
kopplingar och tätortsnära rekreation tillgodoses (Eslövs kommun 2020).  
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Figur 1. Planområdets läge på karta över Eslöv (Eslövs kommun 2020).   

1.2 Alternativ i lokaliseringen 
Eslövs kommun har haft en plan för omvandling av Östra Eslöv sedan i början av 2000 – 
talet. I översiktsplanen från 2001 pekas delar av området öster om järnvägen ut som område 
för ny bebyggelse. Motiveringen är att bebyggelsetätheten bör vara hög närmast stationen 
samt att en stadsutveckling av östra sidan ger en viss stadsmässighet till Eslöv. 
Stadsbyggnadsprogram för Eslöv belyser östra stationsområdets viktiga uppgift som länk 
mellan den västra och östra sidan av Eslöv. Det finns ett behov av att utveckla östra Eslöv till 
ett område med funktionsblandad bebyggelse. Här ska det vara tryggt att bo och röra sig. Det 
finns även ett behov av att minska områdets hårdgjorda ytor med översvämningsproblematik. 
Då området bedöms ha stora utvecklingsbehov har det inte funnits någon alternativ 
lokalisering för FÖP:en.  

2 Strategisk miljöbedömning 
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 
att en hållbar utveckling främjas (6 kap 1 § MB). En myndighet eller kommun som upprättar 
en plan som krävs i lag ska göra en strategisk miljöbedömning och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt bestämmelserna i 6 kap 11-12 § 
miljöbalken om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 
kap 3 § MB).  
MKB:n ingår i planhandlingarna för FÖP:en och utgör en del av beslutsunderlaget för den 
fortsatta planeringen. 

2.1 Avgränsningar 

Geografisk avgränsning 
MKB:n avgränsas till att bedöma konsekvenser för miljöaspekterna inom planområdets 
gränser. För vissa miljöaspekter bedöms konsekvenser även för områdena närmast utanför 
planområdet. Det gäller för miljöaspekterna blå infrastruktur och klimat.  
I avstämningen mot de nationella miljömålen är perspektivet större än planområdet, 
exempelvis när det gäller målet begränsad klimatpåverkan. Samma gäller 
miljökvalitetsnormerna. 

Avgränsning i tid 
Planens genomförande är satt till 15 år, det vill säga år 2035. Konsekvenserna av påverkan 
kopplat till de olika miljöaspekterna bedöms därför utifrån det tidsperspektivet.  

Avgränsning i sak 
Ett avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen den 11 juni 2020. Aspekter kring miljöfarlig 
verksamhet, förorenad mark samt buller behandlades. Så även utvecklingen av Stambanan.  
Calluna AB (2020) tog inför samrådet fram ett underlag kring de miljöaspekter som bedöms 
kunna medföra betydande miljöpåverkan, Hälsa och säkerhet, Grön- och blå infrastruktur 
samt Klimat. FÖP Östra Eslöv är i ett initialt skede. Kommunen ser behov av ett fortsatt 
arbete med utredningar och anpassningar för att säkerställa att genomförandet av planen sker 
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med hänsyn till områdets förutsättningar. En stor del av detta arbete kommer att ske efter 
samråd. Den initiala avgränsningen av miljöaspekter kan med tillkommande kunskap komma 
att förändras. Vissa aspekter kan komma att hanteras i vidare planarbete och därför inte 
medföra betydande miljöpåverkan.  
Ekosystemtjänster (EST), inklusive grön infrastruktur, är begrepp som behöver beaktas 
genom hela samhällsbyggnadsprocessen – från region- och översiktsplan, via bestämmelser i 
detaljplan och vidare till bygglov, byggprocess och förvaltning (Boverket 2020). 
Naturvårdsverket (2020c) betonar även att ”…vid planering av alla typer av mark- och 
vattenanvändning ha ett helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner”. I arbetet 
med en FÖP innebär det i praktiken att kommunen mer konkret kan hantera rumsliga 
förutsättningar, ekologiska samband och specifika ekosystemtjänster än vad som är möjligt i 
den kommunövergripande översiktsplanen (Boverket 2020). Det görs ingen särskild 
bedömning av EST i MKB:n. Begreppen för EST används dock för bedömningen av 
miljöaspekter. Se vidare bilaga 2 för mer utförlig beskrivning kring vad EST:er omfattar.  

2.2 Antaganden om kumulativa effekter 
Effekter från flera källor eller planer kan samverka och ge upphov till kumulativa effekter. 
Kumulativa effekter beskrivs särskilt i 6 kapitlet miljöbalken, men även på flera ställen i 
miljöbedömningsförordningen. Frågan är särskilt aktuell då det gäller förtätning av stadsmiljö 
(Naturvårdsverket 2020g). I kapitel 10 görs en bedömning av möjliga kumulativa effekter i 
relation till andra planer.  

2.3 Bedömning betydande miljöpåverkan och konsekvensbedömning 

Betydande miljöpåverkan 
Kommunen ska i varje enskilt fall avgöra om genomförandet av en plan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan genom en undersökning. Undersökningen ska utgå från de kriterier 
för betydande miljöpåverkan som finns i miljöbedömningsförordningen. I undersökningen 
ska kommunen utgå från miljöbalkens kriterier för miljöeffekter på människors hälsa eller 
miljö. Enligt den definitionen kan miljöeffekter vara direkta eller indirekta effekter. De kan 
vara positiva eller negativa för miljön. Effekterna kan vara tillfälliga eller bestående, 
kumulativa eller inte kumulativa och kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt (Boverket 
2020f). 

Konsekvensbedömning 
Inför samråd görs vanligtvis en konsekvensbedömning av de miljöaspekter som i samråd med 
Länsstyrelsen bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. Då Eslövs kommun ser 
behov av att fortsatta utredningar och anpassningar efter samråd, är det osäkert vilka 
miljöaspekter som kommer att utgöra betydande miljöpåverkan inför granskning av planen. 
Initialt inför samråd sker därför endast en bedömning av om det finns en risk att respektive 
miljöaspekt kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Det sker därmed ingen 
konsekvensbedömning av planen enligt Callunas metod (se bilaga 1) före samråd, dock anges 
översiktligt vid bedömning av betydande miljöpåverkan, utifall genomförandet av planen kan 
medföra positiva eller negativa konsekvenser.  
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Underlag för bedömning 
Kunskapsinsamling inför bedömningarna har skett genom platsbesök 7 maj 2020 samt 
inhämtande av underlag från kommunen och Länsstyrelsen. Även tidigare utförda utredningar 
i anslutning till planområdet har använts. Vid konsekvensbedömning av planen har 
kommunala styrdokument samt lagrum och riktlinjer för miljö använts. Nollalternativ samt 
alternativ till lokalisering och utformning har studerats.  
Det kommer att tas fram fler utredningar parallellt med planprocessen, vilket anges under 
kapitel 3.5. 
Som underlag för bedömning har Calluna arbetat med kartunderlag som är framtaget 3 juni 
2019. Kommunen har parallellt med framtagandet av MKBn arbetat vidare med planförslaget 
och gjort revideringar. Det innebär att markanvändningskartan under kapitel 4.2 
Huvudalternativ samt kapitel 6.4 Miljöfarlig verksamhet skiljer sig från det kartunderlag som 
lämnas in med planhandlingarna inför samråd. Kommunen har även arbetat vidare med 
anpassningar för blå infrastruktur. Det innebär att även den kartan skiljer sig från det 
kartunderlag för grön- och blå infrastruktur som redovisas under kapitel 7 Grön infrastruktur 
samt kapitel 8 Blå infrastruktur. I fortsatt planprocess och inför granskning av planen kommer 
miljöbedömningarna i MKBn att justeras.  
 

3 Förutsättningar  

3.1 Planområdets förutsättningar 

Övergripande beskrivning av planområdet med omgivningar.  
Planområdet omfattar cirka 180 ha och där bor idag cirka 2100 invånare i småhus eller 
flerbostadshus. Här finns en skola samt en aktivitetsanläggning med utomhusbollplaner. Det 
finns även cirka 200 företag inom planområdet. Södra stambanan avgränsar området västerut 
och kommer även fortsatt att utgöra en barriär för Eslövs tätort. Öster om planområdet finns 
jordbruksmark samt ett flygfält. Här ligger även ett populärt, tätortsnära friluftsområde: 
Snärjet.  
Det finns ett par naturliga lågpunkter inom området, varför det redan idag finns risk för 
översvämningar inom planområdet. Dagvattnet från de nordliga delarna avleds norrut via 
Krondammen, ut i Långgropen som avvattnas till Saxån. Dagvatten från södra delen av 
verksamhetsområdet, går via Natura 2000-området Abullahagen via Stavröds mosse, till 
Bråån.  
Verksamheterna inom planområdet påverkar bostadsmiljön med buller och emissioner till 
luft. Markmiljön är påverkad av nuvarande samt tidigare verksamheter och större delen av 
ytan är utpekad som riskklassad mark. Genomfartsleden, väg 113 går längs med hela den 
östra delen av planområdet. Ringsjövägen samt Trehäradsvägen inom planområdet är 
vältrafikerade. Transporter av farligt gods sker både på järnväg och väg inom och i anslutning 
till planområdet. Se figur 2 för planområdet samt närliggande allmänna intressen. 
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Figur 2. Planområdet är beläget öster om järnvägen i Eslöv. Riksintresseområde för kulturmiljö överlappar delar 
av planområdet. Söder om planområdet går Bråån och norr om det går Saxån. Öster om planområdet ligger 
rekreationsområdet Snärjet och söder om ligger naturreservatet och Natura 2000-området Abullahagen (karta 
Calluna AB).  

Skyddade områden och riksintresseområden 
Söder om Eslöv finns Natura 2000 – området, tillika naturreservatet Abullahagen samt 
riksintresseområde för naturvård, Bråån. Riksintresseområde för kulturmiljö, Eslöv täcker 
västra delen av planområdet. Se figur 2.  
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Abullahagen 

Abullahagen (SE0430119) är utpekat Natura 2000-område enligt habitatdirektivet 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2012). Det är också skyddat som naturreservat (Länsstyrelsen 
Malmöhus län 1994) 
Abullahagen utgör en betesmark. Området har höga värden kopplat till flora och fauna, samt 
även höga kulturvärden. På 1700-talet ska området ha varit utmark och beskrivs som stenig, 
tuvig och ljungbevuxen. Under senare tid har området delvis blivit uppodlat och planterat. Det 
finns dock fortfarande delområden med mycket fin flora som tyder på lång hävdkontinuitet 
och ogödslade förhållanden, vilket är speciellt påtagligt öster om sjön Långakärr. 
Abullahagen är också en känd svamplokal, framförallt finns det många vaxskivlingar. Flera 
av vaxskivlingarna är rödlistade. Den sällsynta klasefibblan finns här och den är endast känd 
från ett fåtal lokaler i Skåne. Träd-och buskskiktet har under de senaste 50 åren ökat påtagligt 
i området. Större delen av området består dock fortfarande av öppen betesmark. Områdets 
läge nära Eslövs centrum gör det viktigt för friluftslivet. Namnet betyder ”Äppelhagen” 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2012). 

Bråån 

Riksintresseområdet för naturvård, Bråån (N55) sträcker sig över Eslövs och Höörs 
kommuner. Gränsen omfattar även Abullahagen. Bråån har ett rikt fiskbestånd av bland annat 
öring och det förekommer även två andra sårbara fiskarter: grönling och sandkrypare. Ån 
hyser även arten toppig hattsnäcka. Inom området finns ädellövskog med i princip alla landets 
bokskogstyper representerade. (Naturvårdsverket 2000).   

Eslöv 

Delar av Eslövs stad är utpekat riksintresseområde för kulturmiljövård, Eslöv (M182), se 
figur 3. Området omfattar arealmässigt nästan en fjärdedel av Eslövs tätort: från 
Harjagersvägen i norr till Abullahagen i söder och från Remmarlövsvägen i väster till 
Gasverksgatan i öster. Här finns spår av äldre vägsträckningar, markanvändning och 
bebyggelse från tiden före järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden.  
Riksintresseområdet har flera värden: 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 Hans 
Asplund, från 1957 och annan bebyggelse som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-
talet (Riksantikvarieämbete 2014). 

Markägoförhållande 
Inom planområdet finns ett stort antal fastighetsägare. Kommunen äger bland annat 
skolfastigheterna samt gator och allmänna platser. I figur 4 redovisas markägoförhållanden 
(Eslövs kommun 2020).  
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Figur 3. Riksintresseområdet för kulturmiljö ligger delvis inom planområdet (Eslövs kommun 2020) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 4. Kartan redovisar kommunägd mark inom planområdet (Eslövs kommun 2020) 
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Detaljplaner 
Planområdet är i sin helhet detaljplanelagt med 52 planer (Eslövs kommun 2020b). Se figur 5 
för markanvändning enligt gällande detaljplaner (Eslövs kommun 2010). Det saknas karta för 
gällande planområde (Eslövs kommun 2020b).  

 

 
Figur 5. Markanvändning enligt gällande detaljplaner inom området (Eslövs kommun 2010).  

3.2 Eslövs kommun 

Eslöv - en ekokommun 
Eslövs kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner (Sekom 2020), en förening som 
bildades 1995. Föreningens vision är ”Ekonomisk utveckling och ekologisk balans ska 
förenas i en och samma utvecklingsstrategi.” Numera är Sveriges Ekokommuner även 
medlemmar i det globala nätverket för ekokommuner, ICLEI (Local Governments for 
Sustainability). 
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Eslöv i Öresundsregionen 
Eslövs kommun är en del av Öresundsregionen. Regionen utvecklas snabbt och stora 
infrastruktursatsningar och utbyggnadsprojekt planeras och genomförs samtidigt som 
befolkning och arbetstillfällen ökar i regionen såväl som i kommunen. Kommunens 
utveckling behöver därför ske i samklang med den regionala utvecklingsstrategin (Region 
Skåne 2020). 

3.3 Kommunala planer och program 

Översiktsplan för Eslövs kommun  

Övergripande målbilder 

Översiktsplanen för Eslövs kommun antogs 2018. Eslövs kommun har tre övergripande 
målbilder – Regional stjärna, Hållbara lägen och Lätt att leva livet. FÖP Östra Eslöv berörs av 
samtliga målbilder.  
Regional stjärna: Det nära läget i en expansiv region ger Eslövs kommun en central position i 
Skånes utveckling.  
Hållbara lägen: Samhällen och nya kvarter ska utvecklas i anslutning till kommunens starka 
kollektivtrafiklägen. Här ska det skapas täta, hållbara och attraktiva stads- och bymiljöer med 
närhet till Öresundsregionen och omvärlden. Stadsmiljöerna ska stimulera till möten och 
skapa sociala sammanhang. Gröna och blå värden ska utgöra en central del av ekokommunens 
identitet, vilket ska prägla befintliga samt nya samhällen och kvarter.  
Lätt att leva livet: Människor ska kunna mötas, utvecklas och trivas i attraktiva och 
välfungerande miljöer. Det ska finnas tillgång till varierade och attraktiva boendemiljöer för 
olika skeden i livet, vilket skapar plats för mångfald. Stadens och byarnas olika delar är väl 
sammankopplade och känslan av mångfald, öppenhet och gemenskap är stark. 

Utvecklingsstrategier Eslövs stad 

Med järnvägen som stadens centrum, ska Eslövs stad utvecklas stationsnära med hänsyn till 
stadens kulturmiljö (riksintresset) samt grön- och blå infrastruktur. Det ska finnas en 
stadsmässighet, där bostäder utvecklas i samklang med befintliga verksamheter och ett 
dynamiskt förenings- och näringsliv. Eslövs stad ska vara tillgängligt både inom samt mellan 
orter med kollektivtrafik samt GC-stråk. Kollektivtrafiken ska fortsatt utvecklas inom 
kommunen och regionen. Med Marieholmsbanan mellan Eslöv och Teckomatorp har 
tågstationens betydelse som nod ökat och målet är att den ska utvecklas ytterligare, både inom 
kommunen och regionen.  
Befintlig och kommande översvämningsproblematik visar på behovet av framtagandet av en 
VA – plan.  
Det finns en målsättning om att nya bostäder bör ha maximalt 300 meter till park- eller 
grönområde. Det med grund i att forskning har visat att 300 meter är det avstånd människor är 
beredda att gå till ett grönområde för att det ska användas ofta. Närheten har störst betydelse 
för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka. 

Planområdet Östra Eslöv 

I ÖP:n från 2018 pekas delar av östra Eslöv, området öster om järnvägen ut som område för 
ny bebyggelse, ett område för stadsomvandling. Den geografiska avgränsningen för 
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planområdet är inte helt samstämmig med avgränsningen i ÖP:n. Jordbruksmark inom 
planområdet är utpekat som område för verksamheter. Se figur 6 för översiktligt förslag på 
markanvändning. För beskrivning av numrerade objekt i kartan hänvisas till ÖP. Det görs en 
tydlig koppling (grön infrastruktur) till närliggande grönområden i beskrivningen i ÖP:n: 
Abullahagen (nr 14) samt Snärjet (nr 12). Verksamhetsområden (nr 21 och 25) ska ingå i 
planområdet.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 6. Planområdet är utpekat som område för Stadsomvandling i figuren (Eslövs kommun 2018).  

Dagvatten och översvämning 
Eslövs kommun och VA Syd ansvarar tillsammans för vatten och avlopp i Eslöv. Enligt ÖP 
(Eslövs kommun 2018) har ledningsnätet för dagvatten begränsad kapacitet idag och det finns 
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en översvämningsproblematik. Enligt ÖP (2018) är målet att planera för öppna 
dagvattenlösningar och sekundära system för skyfall.  
Kommunen och VA Syd arbetar just nu med att ta fram handlingsplaner för vatten (Eslövs 
kommun 2020b):  

• Vattenförsörjningsplan 

• Dagvatten och översvämningsplan (aktuell remiss) 
• Sjö- och vattendragsplan 

• VA-utbyggnadsplan 
• Nödvattenplan 

 
En skyfallskartering har gjorts för planområdet (Eslövs kommun 2018).  

Klimat och energi  
Eslövs kommun har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor och miljöanpassning, 
bland annat genom Agenda 21-arbete, Energiplan 2000, lokala miljömål och genom 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Eslövs kommun har tagit fram en energi- och 
klimatplan för att arbeta systematiskt med energi-, hållbarhets- och klimatfrågor. Den senaste 
energi- och klimatplanen avser år 2015–2020 (Eslövs kommun 2015).  
Syftet med Energi- och klimatplanen är att Eslövs kommun ska minska användningen av 
ändliga resurser, effektivisera sin användning av energi samt skapa förutsättningar för nästa 
generation att leva med en så låg miljöpåverkan som möjligt.  
Åtgärderna i planen berör både den kommunala verksamheten samt de kommunala hel- och 
delägda bolagen i Eslövs kommun. Bolagen kan medverka direkt i åtgärdsarbetet eller i form 
av införande av likvärdiga mål och krav på uppföljning i egna styrdokument. Energi- och 
klimatplanen har kopplingar till de andra fokusområdena inom Eslövs miljömål, framför allt 
de övergripande frågorna om hållbar upphandling och hållbar planering. Energi- och 
klimatplanen har även kopplingar till de mål i kommunens Avfallsplan som rör 
energiutvinning ur matavfall och klimatpåverkande gaser från nedlagda deponier.  

Naturmiljöprogram 
Eslöv kommuns naturmiljöprogram (remiss) är från 2018 (Eslövs kommun 2018b). 
Programmet redovisar värdefull natur samt vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla 
naturvärdena. Syftet är att tillvarata kommuninvånarnas intresse av naturområden, värdefulla 
för friluftsliv och rekreation. Den ska även fungera som planeringsunderlag för framtida 
planer och ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljöfrågor.  
Programmet ska även ligga till grund för en handlingsplan för naturvårdsarbetet i kommunen. 
Utifrån den ska det även ske en uppföljning av åtgärder.  
Inom planområdet finns inga områden som är utpekade i naturmiljöprogrammet.  

Kulturmiljöprogram 
Eslövs kommun håller på att ta fram ett kulturmiljöprogram. En handlingsplan har tagits fram 
för det kommande arbetet. Syftet med planen är att visa hur kommunen bör arbeta vidare med 
kulturhistoriska frågor i ett stadsbyggnadsperspektiv och skapa samsyn i arbetet med 
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kulturmiljövård samt konkretisera rutiner och åtgärder (Eslövs kommun 2019). Inom 
uppdraget genomfördes tre inventeringar: i Stockamöllan, längs med Kvarngatan/Östergatan 
och utmed med Västergatan i centrala Eslöv. Inventeringen av Kvarngatan/ Östergatan berör 
planområdet och här redovisas byggnader och bebyggelseområden som har ett särskilt 
kulturhistoriskt värde, i enlighet med PBL 8 kap 13 § (Eslövs kommun 2020c).  

3.4 Regionala planer  

Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
Skåne är Sveriges artrikaste län men också det län som har flest hotade arter. För att hindra 
förlusten av biologisk mångfald har Länsstyrelsen Skåne fastställt en regional handlingsplan 
för grön infrastruktur (Länsstyrelsen i Skåne län 2020). Den regionala handlingsplanen ska ge 
förutsättningar för att bevara den biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster.  

Regional handlingsplan för friluftsliv 
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram en handlingsplan för regionalt friluftsliv (2018) med 
koppling till handlingsplanen för regional grön infrastruktur. Handlingsplanen för Skånes 
friluftsliv utgår från friluftslivspolitikens 10 mål, med syftet att förverkliga 
friluftslivspolitiken i länet. Ett av målen är att tydliggöra friluftslivet inom den kommunala 
samhällsplaneringen, för att minska risken att naturen bebyggs i samband med att samhällen 
förtätas eller breds ut.  

3.5 Framtagande av nya underlag 

Grönplan 
Kommunen har initierat en förvaltningsövergripande process med att ta fram en grönplan. 
Arbetet planeras sättas igång under 2021 (Eslövs kommun 2020b). 

Cykelstrategi 
Det pågår ett arbete med en cykelstrategi för Eslövs kommun. Ungas möjlighet att cykla 
kommer att stå i fokus. Strategin beräknas vara klar under 2020 (Eslövs kommun 2020b). 

Ny P-norm 
Det pågår en process med att ta fram en ny P-norm för Eslövs kommun. Arbetet beräknas 
vara klart under 2020 (Eslövs kommun 2020b). 
 

4 Alternativ 
Kommunen har arbetat vidare med plangränser och markanvändning inför samråd, parallellt 
med framtagandet av MKBn. En beskrivning av huvudalternativet och med tillhörande karta, 
figur 11 bygger därmed på ett underlag som är framtaget tidigare under planprocessen, 3 juni 
2019. I den fortsatta planprocessen, uppdateras MKBn utifrån de justeringar som görs av 
planen inför granskning. 
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4.1 Huvudalternativet  
Planförslaget möjliggör byggnation av sammanlagt 3 000 nya bostäder i området. Till år 2035 
är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma. Resterande 1 400 bostäder planeras utifrån ett 
längre tidsperspektiv. Målet med FÖP Östra Eslöv är att utveckla en blandstad, genom att öka 
antalet bostäder, variera bostadstyperna samt att skapa attraktiva och trygga miljöer med 
aktiviteter under stora delar av dygnet. 
Området kommer att byggas ut i etapper: 

Till 2035: 

• Västra delarna av Stenaområdet, delar av Järnvägsstaden (Spritfabriken, Örnen 4, 
Sädgåsen 1, Grågåsen 1), Berga, södra delen av Berga trädgårdsstaden, Östergatan, 
Berga skolområde. 

• Sydvästra delarna av Järnvägsstaden med förbindelsen över Södra stambanan. 

 

Efter 2035: 

• Resterande delar av Järnvägsstaden, östra delarna av Stenaområdet, Berga 
trädgårdsstad. 
 

Eslövs kommun har tagit fram planeringsprinciper som ska visa vilka övergripande 
utgångspunkter planeringen av östra Eslöv ska ta stöd i. 

• Samla utvecklingen i områden och stråk. 

• Se Östergatan/Ringsjövägen som områdets ryggrad och koppla händelser dit. 

• Komplettera den befintliga bebyggelsen med en mångfald av olika sorters 
bostäder.  

• Bevara brokigheten inom området och behålla element från tidigare 
markanvändning. 

• Skapa tydligare stadsrum med fokus på att göra det mer attraktivt för fotgängare 
och cyklister. 

• Arbeta aktivt med smitvägar och gena kopplingar som en grund för en finmaskig 
struktur i området. 

• Lyfta fram grönska och vattenhantering och använda det för att skapa 
stadskvalitet. 

 
I planförslaget är den tillkommande bebyggelsen samlad i utvecklingsområden och stråk. 
Figur 7 redovisar grunden i utvecklingen av planområdet. Den nya bostadsbebyggelsen är 
framförallt lokaliserad till tre områden. Samtliga delområden ska bidra till att skapa en 
blandstadskaraktär. Det görs genom att luckra upp den befintliga strukturen med stora stängda 
verksamhetskvarter och ersätta dem med bostadskvarter som är lätta att röra sig igenom. Icke-
störande verksamhet är planerad nära kommande bebyggelse. Se markanvändningskarta,  
figur 11.   
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Figur 7. Planområdet är uppdelat i fem delområden och tre stråk (Eslövs kommun 2020b).  

1. Järnvägsstaden. Planområdet ligger i anslutning till stationen, precis öster om 
järnvägen och är det område som de som anländer till Eslöv med tåg först möter. Den här 
delen av planområdet ska vara en tät och blandad stad med både bostäder och verksamheter. 
Detta område behöver knytas till järnvägsstationen och här planeras för en ny förbindelse 
över stambanan för gående och cyklister. Här finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och det gamla vattentornet utgör ett landmärke i östra Eslöv, se figur 8 och 9. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 8. Vattentornet utgör ett landmärke.  Figur 9. Östergatans/Ringsjövägen utgör idag en transportled, 
men ska omvandlas till stadsgata.  
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2. Stenaområdet. Den här delen av planområdet kommer att genomgå en omvandling från 
industriverksamheter till bostäder. 
3. Berga. Här finns idag flest bostadshus. Genom omvandlingen av stråk 6 till en stadsgata 
knyts området till centrumfunktionerna på den västra sidan av järnvägen. Grönytorna i 
delområdet ska vara en del av ett rekreativt stråk som fortsätter genom delområde 5 och ned 
till stråk 8. 
4. Berga trädgårdsstad. Idag består området i huvudsak av åkermark, se figur 10. Delar av 
området brukas inte idag. I ett planprogram från 2012 finns förslag om en ekoby med 
framförallt bostäder, men även lite service. Området är tänkt att utvecklas med småskalig 
bebyggelse.  
5. Skolområdet. Här finns skola och förskola och många aktörer ur Eslövs föreningsliv 
bedriver sin verksamhet här.  Området är tänkt att utvecklas till mötesplats för Eslöv, med en 
utveckling av sociala och rekreativa värden som parkområden och grönstruktur. I sydost finns 
verksamheter som ska expandera västerut.  
6. Östergatan/ Ringsjövägen. Stråk. En viktig utgångspunkt för FÖP:en är 
Östergatans/Ringsjövägens nya funktion som en stadsgata och en sammanbindande ryggrad 
för området (idag är det en infartsled både för industriernas transporter och för människor som 
ska till de västra delarna av staden). En ny funktion för gatan skapar en bättre trafiksituation 
för de centrala delarna på den västra sidan. Gatan ska vara inbjudande för gående och 
cyklister. Dagvattenfrågan är en viktig aspekt att hantera inom stråket.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 10. Delområde 6 består idag huvudsakligen av jordbruksmark, varav en del inte brukas idag.  
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7. Per Håkanssons väg. Stråk. Tanken med stråket är att det ska vara en rekreativ koppling 
som binder samman de sydvästra och de sydöstra delarna av planområdet. Öster om 
planområdet finns Snärjet, ett skogsområde som är ett viktigt rekreationsområde för hela 
Eslövs tätort. Möjligheter för en utveckling av detta stråk. 
8. Trehäradsvägen. Stråk. Trehäradsvägen är idag en väg förhållandevis bred gata som har 
karaktären av att vara en infartsled in i kommunen. I en framtagen ÅVS för 
genomfartstrafiken i tätorten pekas den ut som en led dit trafik ska från Östergatan ska ledas. 
Här ska befintliga verksamheter finnas kvar.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Figur 11. Kommande markanvändning inom planområdet (Eslövs kommun 2020, version 3 juni 2019). 
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Bostäder - med inslag av service och handel samt mindre grönområden
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4.2 Nollalternativet 
Inom planområdet finns det idag både bostäder, service (t.ex. skola, livsmedelsbutik, 
sällanköpshandel) och verksamheter. Men i stora delar av området är det framförallt 
verksamheterna som sätter karaktären och som har påverkat utformningen av kvarter och 
gaturum.  
Inget av de företag som idag är verksamma inom området kommer att behöva omlokaliseras 
som en följd av en utbyggnad av nya bostäder. Det finns för företagen inte något som på kort 
sikt påverkar deras verksamhet, men inte heller en långsiktig strategi för området som de kan 
utgå från när de planerar för sin framtida verksamhet. Det kan i ett längre tidsperspektiv 
finnas en risk för ökande konflikter när bostäder och verksamheter efter hand kommer 
närmare varandra.  
De förskole-/skollokaler som finns kommer att vara kvar, även om en del omflyttningar 
kommer att ske. Till exempel kommer Källebergsskolan att flytta till Nya östra skolan och de 
lämnade lokalerna kommer att fungera som evakueringsskola vid ombyggnationer och 
renoveringar vid skolor i andra delar av tätorten. Med den utbyggnadstakt som förutspås finns 
inget behov av att utöka kapaciteten.   
Det finns ingen plan på att utveckla tillgången till grönområden i östra Eslöv. Samtidigt bör 
tillkommande bostäder enligt översiktsplanen ha max 300 meter till park- eller grönområde, 
vilket kommer att påverka arbetet i respektive projekt. Pågående detaljplanearbete berör två 
områden som idag utgörs av grönytor, del av Skatan 3 där bostäder planeras samt Skatan 10 
där markanvändningen ska ändras till verksamheter. Även dagvatten- och skyfallsfrågor 
kommer att hanteras i respektive projekt (detaljplan/exploatering). Det kommer dock inte att 
tas ett helhetsgrepp om VA-hanteringen i området.   
Det finns tre pågående detaljplaneprocesser där syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse 
och tre nyligen antagna planer/exploateringsprojekt med samma syfte, se figur 12. Den största 
delen av de bostäder som planeras är flerbostadshus, men i viss mån även radhus. För att få en 
rimlig uppskattning av antalet nya bostäder till år 2035 har följande antaganden gjorts:  

• För antagna detaljplaner och pågående exploateringsprojekt räknas alla uppskattade 
bostäder  

• För detaljplaner som är under framtagande räknas hälften av det uppskattade antalet 
bostäder.  

• Efter år 2030 när de pågående projekten beräknas vara genomförda beräknas 10 nya 
bostäder per år till och med år 2035.  

Detta ger uppskattningsvis 360 nya bostäder.  
Gällande trafiksituationen i området så kommer vissa åtgärder att göras för att underlätta 
flödena. Till exempel pågår redan idag ett arbete med att omgestalta Östergatan i dess västra 
del till en stadsgata anpassad utifrån att Carl Engströmskolan har lokaler på båda sidor om 
vägen. Trafik behöver även delvis flyttas från Ringsjövägen/Östergatan för att minska 
genomfartstrafiken i tätorten (utifrån de resultatet som presenterats i en ÅVS för 
genomfartstrafiken). Men eftersom utbygganden i området blir spridd kan det vara svårt att ta 
ett helhetsgrepp och komma till ett genomförande för alla åtgärder som det finns behov av.   
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Figur 12. Karta med pågående detaljplaner/exploateringsprocesser (Eslövs kommun 2020)  
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5 Miljökonsekvenser 
I nedanstående kapitel (kapitel 6-9) redovisas de avgränsade miljöaspekter där planförslaget 
bedöms komma att få betydande miljöpåverkan med positiva eller negativa konsekvenser.  
Klimat är en miljöaspekt som i flera fall rymmer både risk för påverkan på Hälsa och säkerhet 
samt med möjligheter till anpassningar för en mer energi- och transporteffektiv fysisk 
planering. Blå infrastruktur är en miljöaspekt som likt Klimat kan omfatta flera delar: 
ekologiska värden, VA-hantering samt klimatanpassningar för att förebygga risk för påverkan 
på hälsa och säkerhet. I denna MKB har samtliga frågor rörande ekologiska värden, VA-
hantering och risk för påverkan på hälsa och säkerhet med översvämningar samlats under 
kapitlet Blå infrastruktur. Miljöaspekten Klimat omfattar därmed huvudsakligen planens 
påverkan och möjlighet till klimatanpassningar för transporter, värme, med mera. 

 

6 Hälsa och säkerhet 

6.1 Förorenad mark 

Kunskapsunderlag 
Underlag för bedömningen av planförslagets konsekvenser för Hälsa och säkerhet och 
Förorenad mark utgår från Boverkets rekommendationer vid nybyggnation inom förorenade 
markområden, Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, utifrån underlag av 
branschklassad mark inom planområdet (Eslövs kommun 2020). 

Förutsättningar 

Nybyggnation inom förorenade markområden 

Vid förtätning i stadsmiljö är det på flera sätt positivt att använda sig av redan ianspråktagna 
markområden som inte längre nyttjas. Många gånger finns det dock spår i form av olika 
föroreningar av tidigare verksamhet i mark och grundvatten, som man behöver ta hänsyn till i 
den fysiska planeringen. Vanligtvis handlar det om föroreningar som oljor och tungmetaller 
från verkstäder och industri, impregneringsmedel från sågverk och timmerupplag, 
klororganiska föreningar från kemtvättar samt bekämpningsmedel från tidigare 
handelsträdgårdar (Boverket 2020b).  

Kartläggning verksamheter 

Det första steget vid kartläggning av förorenad mark är att identifiera de områden där det 
funnits en verksamhet som skulle kunna förorena området. Områdena placeras i en 
branschklass (1-4), vilka baseras på generella bedömningar utifrån vilken verksamheten/ 
bransch som funnits på platsen. Ett identifierat, potentiellt förorenat område, behöver inte 
vara förorenat i praktiken eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder. I och med 
riskklassningen görs en översiktlig bedömning av de risker för människors hälsa och miljön 
som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden (Naturvårdsverket 2020e). 

Riktvärden förorenad mark 

Naturvårdsverket anger generella riktvärden för förorenad mark, vilka är avsedda att användas 
i samband med riskbedömningar av förorenade markområden (Naturvårdsverket 2009). 
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Riktvärdena är inte juridiskt bindande. En uppdatering av angivna riktvärden från 2009 
gjordes under 2016 (Naturvårdsverket 2020d). Riktvärdena anger föroreningshalter i marken 
under vilka risken för negativa effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt är 
acceptabel. Generella riktvärden finns för två olika klasser av markanvändning: Känslig 
markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM). Riktvärden för KM 
används vanligtvis som utgångspunkt vid bedömning av mark som ska användas för bostäder 
och parkområden. Riktvärden för MKM används vid bedömning av markområden som ska 
användas för exempelvis industri och kontor. 

Förorenade områden i Eslövs kommun 

Enligt gällande översiktsplan (Eslövs kommun 2018) ska risk för förorenad mark alltid 
beaktas vid bygglovsgivning och planläggning. Detta är särskilt viktigt i förtätningsprojekt 
och projekt med ändrad användning. Vid misstanke om förorening krävs miljöteknisk 
markundersökning och riskbedömning för att visa markens lämplighet och behov av åtgärder. 
Sanering av förorenad mark görs till den saneringsnivå som den planerade markanvändningen 
kräver: mindre känslig markanvändning, MKM, eller känslig markanvändning, KM. 
Eslövs kommun har gjort en kartläggning av verksamheter och den risk för förorenad mark 
som föreligger inom planområdet utifrån Naturvårdsverkets Metodik för identifiering av 
förorenade områden (MIFO), se figur 13. Eslövs kommun har påbörjat saneringsarbetet av 
förorenad mark för vidare planläggning av grönområden och allmän platsmark (Eslövs 
kommun 2018).  

 

Figur 13. Inom planområdet finns förorenad mark inom samtliga fyra branschklasserna (Eslövs kommun 2020b).  
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Förorenad mark vid genomförandet av FÖP Östra Eslöv 

I FÖP Östra Eslöv är förorenad mark utpekad för bebyggelse för bostäder och skola, se figur 
14.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 14. I FÖP:n finns markområden med markföroreningar utpekade för bebyggelse (Karta Calluna AB).  

Betydande miljöpåverkan huvudalternativet 
Förorenade områden kommer att bebyggas vid genomförandet av FÖP Östra Eslöv. För att 
minimera risk för betydande miljöpåverkan med negativa konsekvenser på hälsa och miljö, 
kommer det att finnas behov av saneringsåtgärder vid genomförandet av planen. Med rätt 
utförd sanering bedöms planens genomförande kunna bidra till positiva konsekvenser för 
boende i området samt närliggande naturmiljö- och vattenområden.  
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Betydande miljöpåverkan nollalternativet 
Vid nollalternativet kvarstår området som det ser ut idag. Inga verksamheter kommer att 
omlokaliseras och sanering av markföroreningar uteblir. Risk finns för betydande 
miljöpåverkan och negativa konsekvenser kvarstår för närboende i området samt för 
närliggande natur- och vattenmiljöer.  

Förslag till anpassningar 
FÖP:n bör redovisa krav som kan komma att ställas i samband med kommande 
detaljplanering. Det kan vara underlag för bedömning av de efterbehandlingsåtgärder som 
måste vidtas inför exploatering av området för att säkerställa att föreslagen markanvändning 
kommer att vara möjlig att genomföra i detaljplaneskede. Krav som kan ställas gäller 
exempelvis markundersökning, analys och riskbedömning (Naturvårdsverket & Boverket 
2006). 
FÖP:n bör även ange rutiner för hur information avseende kartläggning av förorenade 
områden kontinuerligt kan uppdateras, då verksamheter finns kvar inom planområdet.  

6.2 Farligt gods 

Kunskapsunderlag 
Som kunskapsunderlag för miljöaspekten Farligt gods används Eslövs kommuns ÖP, 
regionalt styrdokument samt underlag från Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB).  

Förutsättningar 

Farligt gods 

”Farligt gods” är ett samlingsbegrepp för de ämnen och föremål som har sådana farliga 
egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö och egendom om de inte hanteras på 
rätt sätt under en transport (MSB 2020). Vid planering av markanvändning invid 
transportleder är det vanligt att risker som uppkommer genom transport av farligt gods 
behöver beaktas (Boverket 2020e).  

Riktlinjer och styrdokument för farligt gods 

Kommunens ÖP (2018) anger riktlinjer för arbetet med farligt gods. Ett övergripande 
ställningstagande kring farligt gods är inte framtaget och kommunen påtalar behovet av vidare 
riskanalyser i planarbetet för att visa på områdens lämplighet, samt behov av eventuella 
åtgärder. Verksamheter som är berörda av transporter för farligt gods ska lokaliseras längs 
infartsvägar så att känslig bebyggelse och viktiga gång- och cykelstråk inte påverkas negativt.  
Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har utarbetat Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen,”RIKTSAM” som berör vägar och järnvägar där farligt gods 
transporteras. Rapporten tydliggör de grunder Länsstyrelsen avser att tillämpa vid 
överväganden om säkerhet i samband med granskningen av beslutsunderlag i 
samhällsplaneringen, främst vad avser nyetablering eller ombyggnation i områden nära 
transportleder där farligt gods transporteras.  
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Nuvarande förutsättningar kring farligt gods inom Östra Eslöv 

Samtliga vägar inom planområdet används idag för farligt gods. På södra stambanan går det 
transporter med farligt gods, dock inte på godsspåret inom planområdet (Eslövs kommun 
2020b) varför farligt gods på järnväg inte berör planområdet.  
Det har genomförts en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för planområdet (Eslövs kommun 2018c). 
Syftet med studien var att se på möjliga åtgärder för att minska genomfartstrafiken vid Stora 
Torg samt att öka trafiksäkerheten inom utredningsområdet. Samtliga vägar inom 
planområdet används i nuläget för transporter med farligt gods. Det är även önskvärt att 
minska biltrafiken i Eslöv generellt. I de fall där det inte är möjligt skall trafiken ledas om till 
trafiktåliga vägar.  

Genomförandet av FÖP Östra Eslöv 

Vid genomförandet av FÖP:n omfördelas trafiken utifrån förslag angivna i ÅVS. Huvuddelen 
av den tunga trafiken går därmed via Harjagersvägen och Trehäradsvägen till befintliga 
verksamheter i norra respektiva södra delen av planområdet. Se figur 15. I den södra delen av 
planområdet finns befintlig bostadsbebyggelse. Kommunen bedömer att andelen transporter 
med farligt gods kommer att minska inom planområdet (Eslövs kommun 2020b), då 
verksamheter med transporter av farligt gods, kommer att förläggas på annan plats inom 
kommunen.  
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Figur 15. Vid genomförandet av planen förläggs huvuddelen av transport med farligt gods längs med vägar i den 
norra respektive södra delen av planområdet (Eslövs kommun 2020).  

Betydande miljöpåverkan huvudalternativet 
Med genomförandet av FÖP:n kommer andelen transporter med farligt gods att bli färre 
centralt inom östra Eslöv, men koncentreras till den norra samt södra delen av planområdet. 
Med nybebyggelse av bostäder i anslutning till Harjagersvägen samt befintliga bostäder längs 
med Trehäradsvägen, kvarstår en risk för olyckor med farligt gods. Det medför att 
genomförande av planen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan med risk för negativa 
konsekvenser för hälsa och säkerhet.  

HUVUDNÄT

` 1:15 000Teckenförklaring
FÖP - område

Väg 113

Matargata - för industriverksamhet

Stadsgata - person- och kollektivtrafik
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Betydande miljöpåverkan nollalternativet 
Med nollalternativet kvarstår risken för olyckor med farligt gods inom hela planområdet samt 
längs med järnvägen, vilket medför risk för betydande miljöpåverkan och negativa 
konsekvenser för hälsa och säkerhet.  

Behov av kommande arbeten 
Eslövs kommun anger i ÖP (2018) att övergripande riskanalyser är en förutsättning för 
kommande detaljplanearbeten inom Östra Eslöv enligt ”RIKTSAM”. Det behöver även 
omfatta mark inom uppmärksamhetsavstånd till led för farligt gods. Eventuella behov av 
åtgärder kommer att arbetas fram i samverkan med Trafikverket och/ eller berörda 
verksamhetsutövare.  
En bedömning/ analys av risk med farligt gods kan även behöva föras i dialog med 
räddningstjänsten eller motsvarande för att se på bästa möjliga anpassningar i. 
Ett förebyggande riskarbete med farligt gods kan minimera risken för att negativa 
konsekvenser kan uppstå.  

 

6.3 Buller 

Kunskapsunderlag 
Underlag för bedömningen av planförslagets konsekvenser för buller är hämtat från 
”Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader” SFS 2015:216. Underlag kring 
hälsopåverkan är från Boverket och Trafikverket samt forskning.  

Förutsättningar 
Omgivningsbuller från väg-, spår- och flygtrafik är den vanligaste miljöstörningen i 
samhället. Från järnväg tillkommer även vibrationer i kombination med buller. Det är ett 
växande problem i takt med en ökad urbanisering och tillväxt av transportsektorn. Buller 
uppfattas vanligen, till skillnad från en del andra miljöstörningar, inte som livshotande. Men 
buller påverkar vår hälsa och därmed vår möjlighet att uppnå en god livskvalitet (Boverket 
2008). Barn och äldre är de grupper som påverkas mest negativt av buller. Effekter av buller 
visar sig bland annat som högt blodtryck, hjärtinfarkt, sömnbrist och försämrad inlärning hos 
barn (Bodin & Albin 2010). 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger riktvärden för trafikbuller 
utomhus vid bostadsbyggnader. Förordningen omfattar buller från väg- och spårtrafik samt 
flyg. Då dagens samhällsplanering är inriktad på förtätning av befintlig bebyggelse, 
omvandling av tidigare verksamhetsområden till bostadsområden samt funktionsblandad 
bebyggelse med närhet mellan bostäder, service och verksamheter tog Boverket (2015) fram 
en vägledning kring utveckling av bebyggelse i anslutning till bulleralstrande verksamheter 
(Boverket 2020g). I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent 
och maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given 
tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. 
 
Bullerfrågan är aktuell i Eslövs kommun (Eslövs kommun 2018), särskilt då stambanan går 
centralt genom staden. Kommunen verkar för att förbättra ljudmiljön, dels för redan utsatt 
bebyggelse och dels för framtida bebyggelse som en följd av förmodad ökning av person- och 
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godstrafik. Det är även ett mål att minska biltrafiken i Eslöv generellt. I de fall där det inte är 
möjligt skall trafiken ledas om till trafiktåliga vägar. Målet är även att fler resor överförs till 
alternativa färdmedel: med ett utvecklat kollektivtrafik-, gång- och cykeltrafiknät finns 
möjligheter att minska buller- och vibrationsnivåerna i de centrala delarna (Eslövs kommun 
2018).  
Det kommer att tas fram övergripande och specifika buller- och riskanalyser med åtgärder i 
samarbete med Trafikverket och Räddningstjänsten Syd (Eslövs kommun 2018). 

Omgivningsbuller inom planområdet idag 
Delar av befintlig bebyggelse är bullerstörd redan idag. Utöver stambanans centrala läge 
genom staden, används både Trehäradsvägen och Östergatan/ Ringsjövägen för tung trafik till 
verksamheter inom planområdet samt som allmänna tillfartsvägar för övrig trafik till centrala 
Eslöv. I anslutning till planområdet finns även en mindre flygplats, Eslövs flygplats.  
Inför byggnationen av Coop, vid Bangårdsgatan gjordes en bullerutredning för Eslövs 
flygplats (Eslövs kommun 2009b). Uppdraget omfattade beräkning av bullernivån 
(maximalnivå och ekvivalent nivå (så kallad flygbullernivå, FBN) från flygtrafiken efter 
omläggning av startbanorna. Samtliga beräkningar visade på att Eslövs flygplats klarade 
riktvärdena enligt flygbullernivå, FBN.  

Genomförandet av FÖP Östra Eslöv 
Eslövs kommun (2018c) har genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för planområdet. Syftet 
med studien var att se på möjliga åtgärder för att minska genomfartstrafiken vid Stora Torget 
samt att öka trafiksäkerheten inom området. Utredningen föregicks av en kartläggning av 
Eslövs infartsvägar (Eslövs kommun 2013). 
Vid genomförandet av FÖP:n kommer frågan kring bullerstörning beröra både boende och 
skolverksamhet inom området. Den övergripande transportstrukturen i området får en ny 
sträckning, där Östergatan/Ringsjövägen blir en stadsgata som fungerar som ’en ryggrad’ för 
östra Eslöv. All tillkommande bebyggelse och grönstruktur är länkade dit. Eftersom vägen 
idag fungerar som en infartsled både för industriernas transporter och för persontransporter till 
de västra delarna av staden, behöver delar av trafiken ledas om till Trehäradsvägen, 
Harjagersvägen och Södra vägen/Lundavägen (de tre sistnämnda ligger utanför planområdet). 
Kommunen bedömer att en ny fördelning av trafiken kommer att bidra till en bättre 
trafiksituation även i centrala Eslöv på den västra sidan om järnvägen (Eslövs kommun 2020). 
Södra stambanan avgränsar området västerut och kommer även fortsatt att utgöra en 
bullerkälla för Eslövs tätort. 
Det har inte gjorts någon bullerutredning för planområdet, men kommunen planerar att 
genomföra en i den fortsatta planprocessen (Eslövs kommun 2020).  

Betydande miljöpåverkan huvudalternativet 
Med genomförandet av FÖP:n risker buller från flera olika källor att bidra till en samverkande 
bullerproblematik inom planområdet. 

• Biltrafik samt transporter till verksamheter inom planområdet att koncentreras till den 
norra samt södra delen av planområdet. Med ny bebyggelse av bostäder i anslutning 
till Harjagersvägen samt befintliga bostäder längs med Trehäradsvägen, tillkommer en 
ökad risk för höga bullernivåer med negativ påverkan på boendes hälsa.  
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• Den nordöstra delen av planområdet med ny bebyggelse kommer att ligga i nära 
anslutning till Eslövs flygfält.  

• Buller från järnvägen kommer om möjligt att kunna reduceras, då bebyggelse för 
stationsnära centrumutveckling med service, handel med mera kommer att agera som 
ett bullerskydd för närliggande bebyggelse direkt öster om järnvägen.  

• Vissa bulleralstrande verksamheter, som Stena recycling kommer att förlägga sin 
verksamhet på annan plats inom kommunen. Det kommer dock att finnas kvar 
verksamheter i nära anslutning till bostadsbebyggelse och skolor.  
 

Planen kan därmed medföra betydande miljöpåverkan med risk för negativa konsekvenser för 
hälsan, då buller alstras från flera olika källor i anslutning till bebyggelse och skolor inom 
planområdet.  

Betydande miljöpåverkan nollalternativet 
Vid nollalternativet kvarstår bullerproblematiken inom hela planområdet. Kommunen 
kommer inte att verka för att det sker en omflyttning av befintliga verksamheter och buller 
från järnvägen kvarstår. Då det inte kommer att byggas nya bostäder i den nordöstra delen av 
området, kommer inte buller från Eslövs flygplats att utgöra ett problem. Nollalternativet 
kommer att medföra betydande miljöpåverkan och negativa konsekvenser.  

Förslag till anpassningar 
Eslövs kommun anger i ÖP (2018) att övergripande bullerutredning för kommande 
detaljplanearbeten kommer att behövas inom östra Eslöv. Riskanalysen ska omfatta både väg 
och järnväg. Eventuella behov av åtgärder kommer att arbetas fram i samverkan med 
Trafikverket och/ eller berörda verksamhetsutövare. 
För att säkerställa att genomförandet av planen inte medför en betydande miljöpåverkan, 
behöver en samlad bullerutredning göras för alla bulleralstrande källor i anslutning till 
planområdet, i samverkan med Trafikverket och verksamhetsutövare. 
 

6.4 Miljöfarlig verksamhet 

Kunskapsunderlag 
Som kunskapsunderlag för bedömning av betydande miljöpåverkan för miljöaspekten 
Miljöfarlig verksamhet används underlag från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skånes län 
samt Eslövs kommun.  
Kommunen har arbetat vidare med markanvändningskartan inför samråd, parallellt med 
framtagandet av MKBn. Kartunderlaget och bedömningen för Miljöfarlig verksamhet bygger 
därmed på kartunderlag framtaget tidigare under planprocessen, 3 juni 2019. I den fortsatta 
planprocessen uppdateras MKBn utifrån de justeringar som görs av planen.  

Förutsättningar 
Miljöfarlig verksamhet regleras enligt 9 kap. i miljöbalken. Miljöfarlig verksamhet är all 
användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp eller 
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medföra störningar för människors hälsa eller miljö. Det omfattar till exempel buller, lukt, 
utsläpp i vatten och luft samt risk för olycka (Länsstyrelsen i Skånes län 2020b).  
Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på verksamhetens 
omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter 
krävs tillstånd eller anmälan. 

 
• A-anläggningar tillståndsprövas av Mark- och miljödomstolen.  
• B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom 

länsstyrelsen. 

• C-anläggningar anmäls till kommunens Miljö och Samhällsbyggnadsnämnd. 
 

Miljöfarlig verksamhet inom Östra Eslöv idag 
Av de verksamheter som idag finns i området är ungefär hälften enmansföretag, men det finns 
även större företag där Saint-Gobain Sekurit, Kavli och ICA Kvantum är de största med 
mellan 50 och 200 anställda (Eslövs kommun 2020). Bebyggelse och skolverksamhet ligger i 
direkt anslutning till verksamheterna. 
Eslövs kommun (2018) har identifierat ett behov av att succesivt ersätta industrier inom 
tätbebyggda områden med mindre miljöfarliga verksamheter. Kommunen påtalar behovet av 
att en övergripande kartläggning av risker från befintliga verksamheter i Eslövs östra behöver 
tas fram, så att hänsyn till befintliga verksamheter kan tas i kommande planering. 
Övergripande riskanalyser är en förutsättning för kommande detaljplanearbeten (Eslövs 
kommun 2018). 

Genomförandet av FÖP Östra Eslöv 
Tyréns genomförde på uppdrag av kommunen under 2011 en övergripande riskanalys 
(riskavstånd för störning och samhällsrisk) av befintliga verksamheter, för att utreda möjlig 
tillkomst av ny bebyggelse inom området. Utredningen beaktade även nuvarande 
miljötillstånd hos verksamheterna.  
De verksamheter som kommunen bedömer är viktiga att långsiktigt ha kvar inom området är 
icke störande verksamheter, som inte kräver stora ytor i förhållande till antalet anställda. De 
företagen bidrar både till en funktionsblandning och för att behålla identiteten inom 
planområdet. Nya verksamheter kommer också att tillkomma, framförallt handlar det om nya 
kontorslokaler vid järnvägen samt verksamhetslokaler på bottenvåningen i delar av den nya 
bostadsbebyggelsen (Eslövs kommun 2020). Kommunen avser även att inför beslut kring nya 
verkamhetsavtal göra en ny bedömning av industriernas möjliga fortsatta verksamhet inom 
området (Eslövs kommun 2020b).   
Planens genomförande innebär att fler än två verksamheter behöver flytta (Eslövs kommun 
2020b). Den långsiktigt, bästa användningen av marken bedömer dock kommunen är att ett 
antal företag flyttar för att möjliggöra en ny markanvändning. För verksamheterna Kavli och 
Stena Recycling finns planer på att de kommer att förläggas på annan plats inom kommunen. 
Huvuddelen av icke-störande verksamhet kommer att finnas kvar i den östra delen av 
planområdet. Tillkomst av ny bebyggelse och skola kommer att ligga i direkt anslutning till 
störande industri. Se figur 16. 
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Figur 16. Vid genomförandet av planen kommer huvuddelen av icke-störande verksamheter att vara förlagda till 
den sydöstra delen av området. En verksamhet, som bedöms som störande kommer att finnas kvar centralt inom 
området (Eslövs kommun 2020, version 3 juni 2019). 

Betydande miljöpåverkan huvudalternativet 
Riskutredningen (Tyréns 2011) fastställde att en mycket stor andel av området är påverkade 
av de verksamheter som finns inom planområdet. Fler än två verksamheter kommer att 
behöva flytta från planområdet vid genomförandet av planen. Trots det kan genomförandet av 
FÖP:n ge upphov till betydande miljöpåverkan med risk för negativa konsekvenser för hälsa 
och säkerhet, då kvarvarande verksamheter inom planområdet kan störa och utgöra 
samhällsrisk för boende och skolbarn.  

Teckenförklaring
Bostäder - med inslag av service och handel samt mindre grönområden

Industri - icke störande verksamhet

Industri

Skola

Skola och föreningsverksamheter

Stationsnära centrumutveckling - service, handel, verksamheter samt inslag av bostäder

Grönområde

MARKANVÄNDNING

` 1:10 000

161 ( 608 )



Miljökonsekvensbeskrivning / FÖP Östra Eslöv  

 

 35 

Betydande miljöpåverkan nollalternativet 
Vid nollalternativet behöver inget av de företag som idag är verksamma inom området 
omlokaliseras. Bostäder och skola finns i nära anslutning till verksamheterna. Det finns för 
företagen inte något som på kort sikt påverkar deras verksamhet, men inte heller en långsiktig 
strategi för området som de kan utgå från när de planerar för sin framtida verksamhet. Det kan 
i ett längre tidsperspektiv finnas en risk för konflikter när bostäder och verksamheter efter 
hand kommer närmare varandra. Risk för betydande miljöpåverkan och negativa 
konsekvenser finns därmed.  

Förslag till anpassningar 
Riskutredningen anger förslag på följande utredningar/ riskbedömningar för att säkerställa en 
möjlig utveckling av bebyggelse i kombination med verksamheter: 

• Beakta en störnings allvarlighet och dess frekvens  

• Olika typer av verksamheter kräver olika avstånd i och med att störningskänsligheten 
varierar.  

• Avstånd som anges bör vara baserade på exempelvis utredningar, mätningar och 
beräkningar, snarare än schablonskattningar. 

En samlad strategi för bebyggelseutvecklingen måste, förutom genomförda bedömningar och 
föreslagna planeringsriktlinjer, kunna hantera ”överlagring” av olika verksamheter, dvs vilka 
risker och störningar som uppkommer på platser som påverkas av flera olika verksamheter 
(Tyréns 2011).  
Vidare utredningar till befintliga verksamheter inom planområdet behöver göras för att planen 
inte ska ge upphov till betydande miljöpåverkan med risk för negativa konsekvenser, så att 
det går att säkerställa att verksamheter går att kombinera med befintliga och kommande 
bebyggelse, skola och övrig verksamhet (ej industri).  
 

7 Grön infrastruktur 

7.1 Kunskapsunderlag 
Underlag för bedömningen av betydande miljöpåverkan för grön infrastruktur är hämtad från 
Naturvårdsverket och Boverket, kommunala underlag samt med en koppling till regional 
planering (Inledande kapitel) och Länsstyrelsen i Skånes län.  
Kommunen har arbetat vidare med anpassningar för blå infrastruktur inför samråd, parallellt 
med framtagandet av MKBn. Kartunderlaget och bedömningen för Grön infrastruktur bygger 
därmed på kartunderlag framtaget tidigare under planprocessen, 3 juni 2019. I den fortsatta 
planprocessen uppdateras MKBn utifrån de justeringar som görs av planen.  

7.2 Förutsättningar 

Betydelsen av grön infrastruktur 
Grön infrastruktur definieras som ”ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt 
så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 
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landskapet” (Naturvårdsverket 2020). Grönstrukturen utgör en väsentlig del av den byggda 
miljön. Planering enligt plan- och bygglagen ska främja en ändamålsenlig struktur av 
bebyggelse, grönområden och transportinfrastruktur (Boverket 2012).  
I en väl fungerande grön infrastruktur har arter möjlighet att sprida sig och använda 
landskapets miljöer obehindrat, på land och i vatten. Grön infrastruktur bidrar till att stärka 
och bevara ekosystemen samt främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Grön 
infrastruktur bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, upprätthåller ekosystemens status 
och stärker därmed viktiga ekosystemtjänster så att kapaciteten för återhämtning efter 
störningar stärks. Att arbeta med utgångspunkt i grön infrastruktur tillför ett mervärde både 
genom att insatser kan samordnas och effektiviseras, och genom att tidigare förbisedda 
sammanhang i landskapet uppmärksammas (Naturvårdsverket 2020). 
Det är ofta den tätortsnära grönstrukturen som är viktigast för människor, eftersom det är där 
man lever och verkar. Även om de arter som lever i den tätortsnära naturen oftast inte är 
direkt hotade är det viktigt att de urbana miljöerna inte skapar för många hinder, eller 
barriärer och att naturmiljöerna, biotoperna också håller en viss kvalitet. Grönområden i den 
bebyggda miljön kan utgöra basen i ekosystem och bilda gröna korridorer i den tätortsnära 
och urbana miljön (Länsstyrelsen i Skåne län 2018), även med koppling till den regionala 
gröna infrastrukturen. 
Grön infrastruktur i urbana miljöer har ofta en tydlig koppling till stadens historiska miljöer 
och strukturer, som jordbruksmiljöer eller parker. I flera fall finns ekologiska värden knutna 
till de historiska grönstrukturerna. Med ett kulturhistoriskt perspektiv finns det därför 
möjlighet att bevara och utveckla de ekologiska värdena i stadsmiljö. Utifrån resultatet i en 
historisk analys finns det därför möjlighet att stärka och utveckla urbana grönstrukturer 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2018). 

Kartläggning grön infrastruktur inom planområdet 
Idag finns det en stor andel hårdgjorda ytor inom planområdet. Den gröna infrastruktur som 
finns är geografiskt spridd. Det saknas en sammanhållen struktur. Området är troligtvis 
påverkat vid värmeböljor och översvämningsrisken är känd, se vidare Kapitel 8 Blå 
infrastruktur. Det finns flera äldre trädgårdar inom planområdet och här och var finns det 
äldre träd. Den nordvästra delen av planområdet, som idag utgör jordbruksmark används för 
rekreation samt av närliggande förskola.  
Kommunen har utfört ett par inventeringar inom och i anslutning till planområdet. 2009 
genomförde Eslövs kommun en inventering för dåvarande avgränsning av FÖP Östra Eslöv 
för att kartlägga småbiotoper (generella biotopskydd) samt märgelgravar med eventuell 
förekomst av större vattensalamander. Den nordvästra delen av inventeringsområdet 
överlappar området med jordbruksmark inom planområdet. Eslövs kommun har påbörjat 
arbetet med en grönstrukturplan (Eslövs kommun 2020b).  
Kartläggningen av ridåer (träd/buskridå, gräsridå och stengärdesgård) inom planområdet visar 
på två utpekade element, värderade som klass 1 respektive klass 3 där klass 1 har högsta 
naturvärde. Se figur 17. Två märgelgravar finns inom planområdet och närliggande områden 
har fynd av groddjur. Märgelgravarna inom planområdet har inte inventerats på groddjur. Se 
figur 18.   
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Figur 17. Bilden visar bedömningen av alla vegetationsridåer och stengärden. Högsta värde är 1. Den svarta 
streckade linjen utgör gräns för FÖP Östra Eslöv 2009 (Eslövs kommun 2009). 

 
Figur 18. Förekomsten av groddjur i märgelgravar/småvatten (Eslövs kommun 2009). 
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Under 2018 utfördes en insektsinventering kopplat till äldre träd inom planområdet (Calluna 
AB 2018). Ett antal insekter hittades på äldre träd inom planområdet, se figur 19. 
 

 
Figur 19. Förekomst av trädlevande insekter inom planområdet (Calluna AB 2018). 

Grön infrastruktur i FÖP östra Eslöv 
För att kunna utöka den gröna infrastrukturen inom planområdet, samt att höja kvaliteten både 
vad gäller rekreation och ekologiska funktioner, är en utgångspunkt i den fördjupade 
översiktsplanen att alla utvecklingsområden ska rymma ytor för mindre grönområden. Se 
figur 20 för planerad grönstruktur inom planområdet. De gröna områdena och stråken ska 
utgöra bärande element i utformningen av det nya östra Eslöv. Kommunen ser en möjlig 
utveckling av de befintliga områdena tillsammans med tillskapandet av nya gröna värden 
bidrar både till stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. En ny övergång över 
Södra stambanan möjliggör ett grönt stråk från stadsparken på den västra sidan via Per 
Håkanssons väg och vidare till Snärjet strax öster om planområdet. Även inom flera av de nya 
bostadsområdena är grönska utpekade som karaktärsskapande. Dessutom ingår två större 
parkanläggningar i planen, mitt i området och i nordost.  Kommunen har inte räknat på 
andelen hårdgjord yta. 

För FÖP Östra Eslöv handlar bevarandet av grönstruktur om att säkerställa: 

• funktioner, som dagvattenfördröjning, luftrening och bullerdämpande funktioner.  

• Värdekärnor, värdetrakter för biologisk mångfald samt spridningskorridorer för arter 
inom planområdet samt utanför. Kopplat till regional infrastruktur? 
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• Stråk och områden för rekreation, lek samt visuella buffertområden mot verksamheter 
som ska finnas kvar i området.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 20. Kartan (version 3 juni 2019) redovisar befintlig samt kommande grönstruktur med genomförandet av 
planen (Eslövs kommun 2020, version 3 juni 2020).  

Genomförandet av planen kommer att medföra en utveckling av grön infrastruktur med 
grönska i anslutning till bebyggelse och vägar, vilket särskilt kommer att gynna kulturella 
EST som friluftslivet, men även reglerande (temperatur, klimat) EST. Delar av området som 
idag är påverkat med höga temperaturer vid värmeböljor, kommer med en ökad andel grönska 
att bli mindre påverkade.  
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En stor del av planen utgör yta för bebyggelse, där det för vissa delar av området är svårt att 
utläsa om befintliga grönytor kommer att kunna finnas kvar, se figur 21. Ytan med 
jordbruksmark kommer även att till stora delar att bebyggas. Det är ett område som redan idag 
har ett värde för friluftsliv och bostadsnära rekreation. Den delen av planområdet kan även ha 
ett värde för biologisk mångfald.  
Även om ett par inventeringar utförts inom området saknas det ett heltäckande underlag som 
visar på förekomsten av arter inom planområdet och områdets ekologiska betydelse. Den 
regionala kopplingen samt tillgängligheten mot Snärjet och närliggande Natura 2000 området, 
Abullahagen saknas även.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 21. Vid genomförandet av planen kommer stora delar av nuvarande yta att utgöra bebyggelse (Karta: 
Calluna AB).  

7.3 Betydande miljöpåverkan av huvudalternativet 
Med genomförandet av FÖP östra Eslöv är målet att områdets gröna infrastruktur förbättras 
med tillgängliggörandet av stråk och parkområden. Dock är det svårt att med planförslaget 
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utskilja vilka delar av den befintliga grönstrukturen som kommer att finnas kvar med 
genomförandet av planen. Med avsaknaden av en heltäckande kunskapsbild av planområdets 
grönstruktur och vilket behov som finns inom området för att säkerställa flertalet 
ekosystemtjänster, finns det risk för att området kommer att utvecklas med för stor andel 
bebyggelse och hårdgjord yta. En stor del av grönytan i nordost kommer troligtvis att 
försvinna vid genomförandet av planförslaget.  
Därmed kan genomförandet av planen medföra en betydande miljöpåverkan med risk för 
negativa konsekvenser för miljöaspekten Grön infrastruktur. 

7.4 Betydande miljöpåverkan av nollalternativet 
Vid nollalternativet kvarstår området som det ser ut idag med bristande grön infrastruktur. 
Därmed kvarstår avsaknad av stödjande och reglerande EST med påverkan av 
översvämningar och vid värmeböljor. Den kulturhistoriska prägeln i området med spridda 
äldre trädgårdar kvarstår. Eventuell förekomst av skyddade arter är heller inte känd inom 
området. Genomförandet av enstaka DP möjliggör för en förbättrad grön infrastruktur, men 
områdets behov av en helhetssyn kommer att saknas med risk för betydande miljöpåverkan 
och negativa konsekvenser som följd.  

7.5 Förslag till anpassningar 
Nedan listas förslag på skadebegränsande åtgärder och anpassningar i planen som medför 
mindre negativ påverkan av planförslaget.  

• Redovisa nätverk av grönstruktur (befintlig eller eventuell nytillkommande). Det finns 
fler grönytor och gröna kopplingar som behöver säkerställas. Utnyttja och utveckla de 
grönytor som redan finns.  

• Säkerställ äldre trädgårdar, med fruktträd (almhäckträdgården o äppelodlingen).  

• Minska ytan för bebyggelse av jordbruksområdet i nordväst (mer än 50% av ytan är 
utpekad för bebyggelse).  

• Se över grönytor för EST. Klimat (översvämningar, värmezoner för värmeböljor), 
rekreation, med mera.  

• Komplettera med mer kunskap: En naturvärdesinventering (NVI) ger en grund för den 
hänsyn som kommer behöva tas inför kommande markanvändning. Minimera risk för 
invasiva arter.  

• Se över en utökad lokal koppling för rekreativa stråk, även med möjlig regional 
koppling.  

• Se över möjligheten att anlägga en trädridå för att minimera syn- och bullerpåverkan 
från vägar, exempelvis från väg 113.  

• Koppla samman grönstråk med kulturhistoriska värden samt med äldre trädgårdar. 

• Se över möjligheten att säkerställa skyddsvärda träd exempelvis genom marklovplikt. 
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8 Blå infrastruktur 

8.1 Kunskapsunderlag 
Underlag för bedömningen av betydande miljöpåverkan för blå infrastruktur är hämtat från 
Naturvårdsverket, kommunala underlag (översiktsplan och remissversion av dagvatten- och 
översvämningsplan) samt Vatteninformations System Sverige (VISS).   
Kommunen har arbetat vidare med anpassningar för blå infrastruktur inför samråd, parallellt 
med framtagandet av MKBn. Kartunderlaget och bedömningen för blå infrastruktur bygger 
därmed på kartunderlag framtaget tidigare under planprocessen, 3 juni 2019. I den fortsatta 
planprocessen, uppdateras MKBn utifrån de justeringar som görs av planen.  

8.2 Förutsättningar 

Betydelsen av blå infrastruktur 
Blåstruktur definieras här som ”ekologiskt funktionella nätverk av ytvatten, med en 
utformning och kvalitet som gör att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet” (Naturvårdsverket 2016). 
Blåstrukturer utgör tillsammans med grönstrukturer viktiga livsmiljöer för djur- och växtliv i 
stadsmiljön och bidrar även till försörjningen av flertalet producerande, reglerande, kulturella 
och stödjande ekosystemtjänster (Länsstyrelserna 2016). Reglerande ekosystemtjänster kan 
beskrivas som den nytta samhället drar av ekosystemens egna regleringsprocesser. När det 
kommer till blå infrastruktur omfattar den rening av vatten, flödesreglering samt 
klimatreglering. Till de andra kategorierna hör bland annat dricksvatten, rekreation och 
biologisk mångfald (Naturvårdsverket 2016).  
Blåstrukturer i stadsmiljön får en allt större roll inom stadsplanering, inte minst när det 
kommer till en hållbar dagvattenhantering. För att uppnå en hållbar dagvattenhantering krävs 
en stadsplanering som minimerar uppkomsten av dagvatten samtidigt som ytor avsätts för 
rening och fördröjning av dagvatten (Naturvårdsverket 2020b). I det ligger en utmaning för 
stadsplaneringen eftersom hushållning av mark (MB 3 kap 1 §) ofta innebär en förtätning av 
städer, med högre andel hårdgjord yta som följd, samtidigt som ytor bör avsättas för 
vattenhantering. I takt med att klimatet förändras förväntas även fler och kraftigare regn 
(skyfall) som därmed utgör en ökad risk för översvämningar, vilket ytterligare ökar behovet 
samt vikten av att planera för en hållbar dagvattenhantering (Naturvårdsverket 2020b). En 
kombination av naturbaserade (till exempel grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, 
blågröna stråk, våtmarker för dagvatten samt dagvattendammar) och tekniska lösningar 
(fördröjningsmagasin och filtertekniker) är ofta nödvändiga för att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering i stadsmiljön.  

Blå infrastruktur inom östra Eslöv 
Översvämningsproblematiken är aktuellt för Eslövs kommun, inte minst med tanke på 
översvämningarna som drabbade staden 2006, och vikten av att hantera dagvatten och 
översvämningsproblematik via dagvattenlösningar lyfts fram i kommunens översiktsplan 
(Eslövs kommun 2018). I planen påpekas även att dagvatten generellt, och i första hand, ska 
planeras i öppna dagvattensystem som samplaneras med ny grönstruktur och 
översvämningsytor. En central del i detta arbete är ett pågående framtagande av en dagvatten- 
och översvämningsplan för Eslövs kommun (Eslövs kommun 2019b) som också tar sig an 
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befintlig och framtida översvämningsproblematik. I nuläget finns en översiktlig strategi- och 
åtgärdsplan för hantering av skyfallsvatten och dagvatten, se figur 22 som pekar ut lämpliga 
ytor för öppen dagvattenhantering, lämpliga rinnvägar samt rinnvägar med utrymme för 
åtgärder (Eslövs kommun 2018).  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 22. Kartskiss översiktlig strategi- och åtgärdsplan för skyfall och dagvatten (Eslövs kommun 2018).  

Närliggande recipienter 
För att Sverige ska kunna uppfylla sitt åtagande inom det europeiska vattendirektivet finns det 
på nationell nivå, information om status för alla vattenförekomster. Informationen berör 
beslutade miljökvalitetsnormer, skyddade områden samt föreslagna åtgärder inom varje 
åtgärdsområde och är samlat i Vatteninformations System Sverige, VISS. Se vidare Kap 14 
Miljökvalitetsnormer.  
Eslövs kommun berörs bland annat av huvudavrinningsområden för Kävlingeån och Saxån 
som i dagsläget varken uppnår god ekologisk- eller kemisk status. I kommunens ÖP beskrivs 
att förbättringsarbetet, utöver arbetet inom specifika vattenråd, sker huvudsakligen via 
miljötillsynen och med VA-frågor (Eslövs kommun 2018). Vattendragen rinner genom 
jordbrukstäta områden, men är också betydligt påverkade av närheten till tätort. Således utgör 
vattendragen recipienter för vatten från avloppsreningsverk, diffusa källor från urban 
markanvändning samt transport och infrastruktur.  

Blå infrastruktur och MKN i FÖP östra Eslöv 
Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv lyfter möjligheten att förbättra 
vattenhanteringen jämfört med idag. Ytor med övergripande översvämningsytor och öppen 
dagvattenhantering pekas ut i plankartan, se figur 23. I kartan finns angivet redan idag, 
befintlig blåstruktur i kombination med nya ytor där dagvattenhantering är tänkt. De 
planerade blåstrukturerna är utpekade i nordöst (Berga trädgårdsstad), centralt i planområdet 
och i nordväst (Stenaområdet).  
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Det finns också befintlig blåstruktur som inte är utpekade i denna karta, bland annat en 
märgelgrav i Berga trädgårdsstad. Vidare saknas en redovisning av planerad blå infrastruktur 
för den södra delen av planområdet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 23. I kartan (version från 3 juni) anges befintlig och planerad blåstruktur. De planerade blåstrukturerna är 
utpekade i nordöst (Berga trädgårdsstad), centralt i planområdet och i nordväst (Stenaområdet). Det finns också 
befintlig blåstruktur som inte är utpekade i denna karta, bland annat en märgelgrav i Berga trädgårdsstad (Eslövs 
kommun 2020). 

Det uttrycks i ÖP:n (Eslövs kommun 2018) att man som planeringsprincip ska lyfta fram 
grönska och vattenhantering för att skapa stadskvalitet. Inom flera av de nya bostadsområdena 
är grönska och vattenhantering utpekade som karaktärsskapande och dagvatten- och 
skyfallslösningar ska i första hand hanteras med öppna lösningar. Dagvattenanläggningar med 
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vatteninslag med vegetation har potential att bli värdefulla inslag i stadsmiljön. De är också 
en bärande och övergripande tanke inom planområdet för den fördjupade planen.   
Utöver det dagvatten som bildas vid nederbörd över planområdet tillkommer även ett tillskott 
från markerna öster om området. Vid Berga trädgårdsstad finns två befintliga diken som i alla 
fall periodvis är vattenförande. Dagvattnet bildas i, och rinner i stor utsträckning vidare från, 
området. Det beror delvis på en begränsad kapacitet på ledningsnätet för dagvatten (Eslövs 
kommun 2018) men också på grund av en hög andel hårdgjord yta i planområdet. Underlaget 
för vattnets rinnvägar är begränsat men generellt tros avrinningen från planområdets norra 
delar ske mot Krondammen (nordväst om Eslövs tätort) och från de södra delarna mot 
Abullahagen (söder om Eslövs tätort). Därefter ansluter vattnet i norr troligtvis via diken till 
Långgropen och slutligen Saxån/Braån (EU-CD: SE619484-133609). Vattnet i söder ansluter 
till Bråån (EU-CD: SE618470-396729). Saxån och Bråån utgör vattenförekomster med 
miljökvalitetsnormer.  

8.3 Betydande miljöpåverkan huvudalternativet 
Inom området planeras dock övergripande översvämningsytor och öppen dagvattenhantering 
som har potential att förbättra dagvattenhanteringen i området. Den fördjupade 
översiktsplanen möjliggör upprättandet av nya dagvattenlösningar samt utveckling och 
förbättring av befintlig blåstruktur. Det saknas dock en heltäckande bild över hur den blå 
infrastrukturen ska planeras inom området.  
Ett genomförande av planen kommer att innebära att befintliga grönstrukturer och 
översvämningsytor tas i anspråk för bebyggelse, vilket riskerar att öka andelen hårdgjord yta i 
området. Med ett förändrat klimat förväntas mer frekvent och intensivare regn. En direkt 
effekt av en högre andel hårdgjord yta samt mer nederbörd är en ökad mängd dagvatten och 
dagvattenavrinning.  
Eftersom ledningsnätet för dagvatten redan idag är överbelastat vid skyfall och att kapacitet 
och utformning för den planerade blåstrukturen inte är fastställd, kan det medföra en risk för 
betydande miljöpåverkan med risk för negativa konsekvenser, med avseende på 
översvämningsrisk och förorening av nedströms belägna vattenförekomster och skyddade 
områden.  
Varken Bråån eller Saxån/Braån är belägna i direkt anslutning till ytavrinning från 
planområdet. Vattnet rinner via dammar/diken/mindre vattendrag (bland annat Abullahagen i 
söder och Långgropen i norr) innan det ansluter till vattenförekomsterna. Även om dagvattnet 
och dess potentiella föroreningar eventuellt når de större vattendragen anses betydelsen ringa.  
Det går inte att utesluta att planens genomförande kan ge upphov till för betydande 
miljöpåverkan med risk för negativa konsekvenser, innan vidare utredning har genomförts. 

8.4 Betydande miljöpåverkan av nollalternativet 
Vid nollalternativet kvarstår området som det ser ut idag med otillräckliga blåstrukturer, hög 
andel hårdgjord yta samt föroreningsrisk från befintlig industri. Översvämningsproblematik 
kvarstår på grund av ett begränsat ledningsnät för dagvatten i förhållande till den mängd 
dagvatten som området belastas för. Samtidigt förväntas nederbördsmängden att öka med fler 
skyfall till följd av klimatförändringar, vilket medför en risk för betydande miljöpåverkan och 
negativa konsekvenser, med avseende på översvämningsrisk och förorening av nedströms 
belägna vattenförekomster och skyddade områden.  
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8.5 Förslag till anpassningar 
Nedan listas åtgärder och anpassningar i planen som medför mindre negativ påverkan: 

• Peka ut befintliga och potentiella översvämningsytor samt de som tas i anspråk av ny 
bebyggelse. Detta för att få en bättre överblick för nytillkomna hårdgjorda ytor. Söder 
om skolområdet Berga finns en översvämningsyta som man borde ta vara på för en 
öppen dagvattenlösning. Om den ska bebyggas bör multifunktionalitet planeras.  

• Komplettera planen med utpekad dagvattenlösning för det södra planområdet, vars 
dagvatten rinner söderut mot Abullahagen enligt rinnvägarna i den strategi- och 
åtgärdsplan för skyfall som tagits fram. Det behövs både uppströmsåtgärder inom 
planområdet men även nedströmsåtgärder utanför för att fördröja och rena flödena mot 
Abullahagen. Utpekade dagvattenytor saknas inom södra planområdet idag. En 
rinnväg för dagvatten med eventuell fördröjnings- och reningseffekt behövs längs Per 
Håkanssons väg.  

• Märgelgraven i Berga trädgårdsstad bör pekas ut och bindas ihop med annan 
blåstruktur.  

• Det är viktigt att dagvattenlösningen längs med Östergatan/Ringvägen får en 
tillräcklig kapacitet för magasinering och rening.  

• Befintligt översvämningsområde i västra delen av Berga trädgårdsstad bör utvecklas 
för att gynna både grön- och blåstruktur. Samtidigt kan fördröjningsförmågan utnyttjas 
för tillkommande dagvatten öster om planområdet.  

• Blåstrukturen är osammanhängande inom planområdet. Sammanbindande struktur 
med öppet ytvatten är önskvärt, till exempel längs vallen och Stenaområdet mellan 
Berga trädgårdsstad och Erikshjälpen i väst. En förprojektering utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv bör tas fram som underlag för fortsatt planering och 
dimensionering. 

 

9 Klimat 

9.1 Kunskapsunderlag 
Underlag för bedömningen av betydande miljöpåverkan för klimat är hämtat från 
Naturvårdsverket, Boverket, Länsstyrelsen i Skånes län samt Eslövs kommun.  

9.2 Förutsättningar 
Utmaningen att klara de globalt uppställda målen för klimatet ökar för varje år. Enligt 
Emission Gap Report 2019 kommer jorden med nuvarande utveckling, att nå en 3,2 graders 
temperaturökning under detta århundrade, vilket skulle leda till att stora delar av klotet blir 
obeboeligt och till omfattande massutdöenden av arter. Globalt reducerade utsläpp med 7,6% 
årligen till 2030 krävs för att klara målet för Parisavtalet om 1,5 graders temperaturökning 
(UNEP 2019). Även om de inhemska svenska utsläppen av växthusgaser ligger på låga nivåer 
i en internationell jämförelse är de inte tillräckliga för att nå Paris-målet och ser vi till våra 
konsumtionsrelaterade utsläpp återfinns Sverige bland de mest klimatpåverkande länderna i 
världen (Naturvårdsverket 2019).  
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Klimatpåverkan 
Material- och energianvändning, transporter och livsstils- och konsumtionsmönster är 
områden med stor klimatpåverkan som på olika sätt kan relateras till den fysiska planeringen. 
Inrikes transporter står för ca en tredjedel av den svenska klimatpåverkan (Trafikverket 2020) 
där biltrafiken står för nära 60% av denna påverkan (Naturvårdsverket 2020f). 

Hållbara transporter 

Det är en uttalad målsättning i kommunens översiktsplan att Eslöv ska växa i hållbara lägen i 
anslutning till starka kollektivtrafiklägen. Eslövs kommun är en del av den expansiva 
Öresundsregionen som utvecklas snabbt. Eslövs stad ska vara tillgängligt både inom samt 
mellan orter för kollektivtrafik samt GC-stråk. Kollektivtrafiken ska fortsatt utvecklas inom 
kommunen och regionen. Parkeringspolicy är under framtagande.  
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har regionala styrdokument med fokus på 
struktur och hållbart resande beaktats som Strukturbild Skåne, Mobilitetsplan för Skåne, 
Cykelstrategi för Skåne samt Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 
I området finns kollektivtrafik i form av Eslövs station samt två busslinjer med totalt sex 
stopp på den östra sidan av stationen. I anslutning till resecentrum finns pendlarparkeringar 
för cykel och bil samt service i form av livsmedelsaffär som kommer att finnas kvar. 
Kommunen prioriterar byggnation av cykelvägar. Nya cykelstråk planeras för att stärka svaga 
länk och binda ihop målpunkter. En ny gång- och cykelbro tillkommer i områdets södra del. 
Tydligare stadsrum ska göra det mer attraktivt för fotgängare och cyklister. 

Den övergripande transportstrukturen inom området ses över. 

Energiförsörjning 

I kommunens Energi- och klimatplan 2.0 (2015-2020) redovisas hur kommunen i sin 
verksamhet ska verka för att uppnå målet om en fossilfri kommun. Både en plan för 
tillvaratagande av spillvärme i Eslöv och en plan för långsiktig investering i förnybar energi 
ska tas fram. Olika åtgärder för att underlätta för solel och biogas redovisas. 
Kraftringen AB har både större och mindre fjärrvärmeledningar inom planområdet. Det finns 
ingen brist i produktionskapacitet och inte heller några problem med distributionen till 
området. Förutsättningarna för att kunna försörja tillkommande byggnation med fjärrvärme är 
goda.  
Det finns goda förutsättningar för fiber inom planområdet vilket möjliggör exempelvis 
hembaserat arbetet och ett minskat resbehov. 

Konsumtion 

Goda förutsättningar för källsorterings- och återvinningslösningar, lånepooler och 
reparationsservice stödjer en cirkulär ekonomi. 

Kolsänkor 

Klimatpåverkan kan begränsas genom att säkerställa att naturliga kolsänkor i våtmarker och 
grönstruktur bevaras eller t o m förstärks. Områdets förutsättningar vad gäller grön- och 
blåstruktur beskrivs under kapitel 7 och 8. 
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Resurshushållning och energieffektivisering 
Miljöbalken ställer krav på resurshushållningen och energieffektivisering enligt de allmänna 
hänsynsreglerna (2 kap.) vilket indirekt kan ha en koppling till klimatpåverkan från 
verksamheter och åtgärder. Det finns även möjlighet att ställa krav utifrån exempelvis 2 kap. 
3 § genom att bästa möjliga teknik ska användas för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheter eller åtgärder medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö, 
vilket innefattar att hushålla med resurser och energi, se nedan.  
Den indirekta klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocessen har blivit den 
dominerande källan till klimatpåverkan från byggnader och anläggningar (Boverket 2020d). 
Totalt stod bygg-och fastighetssektorn år 2017 för knappt 20% av den inhemska 
klimatpåverkan (Boverket 2020c). 
Enligt kommunens vision ska energi användas på ett effektivt och hållbart sätt (Energi- och 
klimatplan 2.0, 2015). I planen framhålls vikten av att ha med en diskussion om hållbarhet i 
byggandet samt ett livscykelperspektiv i genomförandeskedet. Frågor om hur till exempel val 
av material och byggnadssätt kan påverka koldioxidutsläpp behöver ställas. 
Lokala styrdokument som hanterar behov av nya bostäder och lokaler är kommunens 
bostadsförsörjningsprogram och lokalförsörjningsplanen som även omfattar behov av 
renoveringar och ombyggnation. 
Förtätning av redan ianspråktagen mark innebär ett effektivare markutnyttjande samt skapar 
förutsättningar för ett bättre nyttjande av befintlig teknisk infrastruktur som gator, VA, el och 
energiförsörjning. En tät stadsdel kan även ge en bättre exploateringsekonomi.  

Klimatanpassning 
Klimatförändringen kommer bland annat att innebära ökad frekvens och omfattning av 
extrema vädertillstånd som exempelvis skyfall, torka och värmeböljor. Inom planområdet 
finns översvämningskänsliga områden Beskrivning av dessa samt åtgärder för 
klimatanpassning har behandlats i kapitel 7, Blå infrastruktur.  

9.3 Betydande miljöpåverkan av huvudalternativet 
Den fördjupade översiktsplanen för Eslövs östra delen möjliggör en stadsomvandling med 
förtätning och återbruk av äldre byggnader i nära anslutning till ett starkt kollektivtrafikstråk 
med hög tillgänglighet. Östra Eslöv har goda förutsättningar för en klimatsmart livsstil genom 
sitt stationsnära läge med hög tillgänglighet till den regionala kollektivtrafiken.  
Under förutsättning att redovisade styrdokument beaktas och planens intentioner realiseras i 
genomförandeskedet bedöms planen kunna ge möjlighet till positiv miljöpåverkan. 

9.4 Betydande miljöpåverkan av nollalternativet 
Nollalternativet innebär sannolikt att det blir svårare att ta ett samlat grepp för utveckling av 
en ny infrastruktur i området, med risk för betydande miljöpåverkan och negativa 
konsekvenser för klimat. Det finns risk för att befintliga brister i GC-nät och trafiksystem helt 
eller delvis kommer att bestå.  
Viss ny bebyggelse kan uppföras med stöd i gällande detaljplaner. Omvandling av befintliga 
gamla byggnader till bostäder försvåras med risk för rivning och deponering av material. En 
lägre grad av förtätning medför minskad resurseffektivitet i nyttjande av mark och teknisk 
infrastruktur jämfört med förslaget till fördjupad översiktsplan. 
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Möjligheten att realisera den regionala strukturbilden med nya attraktiva bostäder i 
stationsnära lägen med god tillgång till service försvåras.  

9.5 Förslag till anpassningar 

• Stora mängder nytt byggmaterial bär på stor klimatryggsäck. Kommunen bör se över 
möjligheter att minimera och återanvända och att ställa krav på energieffektiva 
materialval. Se över livscykelperspektiv på byggnader. 

• Kommunen kan underlätta för integration av solenergilösningar exempelvis med 
anpassningar i utformning och lokalisering av bebyggelse.   

• Kommunen bör se över möjlighet med lagring, delning och styrning av 
energibehov genom lokalt energinät.  

• Kommunen bör kartlägga tillgång till spillvärme i området i ett tidigt skede för att i 
planeringen kunna tillvarata denna på bästa sätt.  

• Kommunen kan planera för delningsekonomi med återvinning och bilpooler.   

• Kommunen bör säkerställa att klimatfrågan beaktas vidare i genomförandeprocessen.  

 

10 Kumulativa effekter 
”Kumulativa effekter är ackumulerande, samverkande eller adderade direkta eller indirekta 
effekter. De visar på hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra pågående, tidigare 
och framtida verksamheter/ åtgärder påverkar miljön i ett område.” (Trafikverket 2011a).  
De kumulativa effekterna av planen tenderar att vara lättare att identifiera lokalt inom 
planområdet. Ekosystemet är platsbundet, men också lokalt, regional och globalt. Påverkan på 
ett ställe genererar större eller mindre effekter på andra ställen och kan vara både positiva och 
negativa. Frågan kring konsekvenser på ekosystem och hälsa blir central i resonemang 
kopplade till kumulativa effekter. Det långsiktiga målet i all planering bör vara att skapa ett 
resilient (motståndskraftigt) samhälle som kan hantera framtida utmaningar och påfrestningar 
på naturen samt även människans möjligheter att leva ett säkert och hälsosamt liv. De 
negativa kumulativa effekter som uppstår behöver finnas med i kommunal planering på flera 
nivåer samt i vissa fall även kompenseras för. 
Tabellen, tabell 1 nedan redovisar vilka planer och övriga projekt som är på gång i anslutning 
till planområdet och de positiva/ negativa effekter som förväntas uppstå (Eslövs kommun 
2020b). 

Tabell 1. Nedan redovisas kommande planer som kan medföra kumulativa effekter inom planområdet.  

Planer Kumulativ effekt inom Östra Eslöv Kumulativ effekt utanför Östra Eslöv 

Ny stambana 
Hässleholm-Lund 

Oklart kring lokalisering. 
-Buller- och vibrationer 

Oklart kring lokalisering. 
 

Verksamhetsområde 
nordost om FÖP-
området 

+ Möjliga anpassningar för Hälsa och säkerhet vid 
anläggandet av verksamheten kan bidra till positiva 
effekter för boende inom planområdet. 
+ Förbättrad dagvattenhantering minskar risken för 
översvämning inom planområdet.  

+ Förbättrad dagvattenhantering bidrar till 
bättre vattenkvalitet för recipienter norr 
om planområdet.  
 

176 ( 608 )



Miljökonsekvensbeskrivning / FÖP Östra Eslöv  

 

 50 

Planer Kumulativ effekt inom Östra Eslöv Kumulativ effekt utanför Östra Eslöv 
-Möjliga störningar från verksamhet, bidrar till 
adderande effekter för boende inom planområdet.  
- Negativ påverkan på rekreativt stråk mot Snärjet.  

 

Nya verksamheter 
inom Flygstaden, 
öster om 
planområdet 

+ Möjliga anpassningar för Hälsa och säkerhet vid 
anläggandet av verksamheten kan bidra till positiva 
effekter för boende inom planområdet. 
+ Förbättrad dagvattenhantering minskar risken för 
översvämning inom planområdet.  
-Möjliga störningar från verksamhet, bidrar till 
adderande effekter för boende inom planområdet. 
- Negativ påverkan på rekreativt stråk mot Snärjet. 

+ Förbättrad dagvattenhantering bidrar till 
bättre vattenkvalitet för recipienter norr 
om planområdet. 

En utveckling av 
industriområdet 
Gustavslund, norr 
om planområdet 

+ Möjliga anpassningar för Hälsa och säkerhet vid 
anläggandet av verksamheten kan bidra till positiva 
effekter för boende inom planområdet. 
 

+ Förbättrad dagvattenhantering bidrar till 
bättre vattenkvalitet för recipienter norr 
om planområdet. 

 

11 Påverkan under byggtiden 

11.1 Utbyggnadsfas 
Den planerade exploateringen kommer att ge upphov till konsekvenser under själva 
byggfasen som uppskattningsvis kommer att pågå under 15 år. Området kommer att byggas ut 
i etapper: 

 
Till 2035: 

• Västra delarna av Stenaområdet, delar av Järnvägsstaden (Spritfabriken, Örnen 4, 
Sädgåsen 1, Grågåsen 1), Berga, södra delen av Berga trädgårdsstaden, Östergatan, 
Berga skolområde 

• Sydvästra delarna av Järnvägsstaden med förbindelsen över Södra stambanan 

 

Efter 2035: 

• Resterande delar av Järnvägsstaden, östra delarna av Stenaområdet, Berga 
trädgårdsstad 

 

11.2 Risk för påverkan 
Vid byggnationen kommer buller från byggarbetsplats och arbetsfordon att förekomma. 
Temporära effekter utanför planen är exempelvis buller och andra störningar som ökad trafik 
till och från byggarbetsplatsen.  
Säkerhetsrisker kommer att uppstå vid anläggningsarbeten och byggnation nära 
bostadsområden samt områden som nyttjas av allmänheten för rekreation.  
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Byggprocessen och ökade transporter i området kan ge ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen 
till luft och vatten, vilket kan påverka ekologiskt känsliga landområden. Stendamm samt 
avgaser från fordon och arbetsmaskiner kan förekomma. 

11.3 Skadebegränsande åtgärder 

Miljöplan 
Miljöplaner bör tas fram. Dessa säkrar att tillräckliga åtgärder genomförs för miljö och hälsa 
under genomförandefasen. Planerna bör redogöra för de miljökrav som ska ställas på 
entreprenörer och byggherrar samt innehålla åtgärder och uppföljning för att säkra att dessa 
krav följs. Möjlighet till resurshushållning och energieffektivisering kan tydliggöras. 

Allmän säkerhet 
För allmänhetens säkerhet och särskilt då det finns närliggande skola och 
aktivitetsanläggningar, bör byggarbetsplatser och upplag hägnas in. Information om 
förändringar för resande inom området behöver vara lättillgänglig. 

Utsläpp 
Arbeten i eller i anslutning till vatten och ekologiskt känsliga områden ska ske så att risken 
för föroreningar begränsas. Hantering av material, maskinunderhåll med mera bör ske utan 
risk för förorening av mark och vatten. I händelse av utsläpp ska beredskap finnas för 
akutsanering. 

Buller och vibrationer 
Fastställda nivåer för ljud och vibrationer får inte överskridas. Bullerskyddsåtgärder vid 
sprängning och borrning bör vidtas. Kommunikation med närboende ska ske både inför och 
under byggtiden. Sprängning bör ske på i förväg bestämda tidpunkter dag och kvällstid. Ett 
kontrollprogram möjliggör att gränsvärden för omgivningsbuller hålls. 

Naturmiljö 
Skyddsavstånd bör hållas till eventuella utpekade områden med höga naturvärden, samt även 
till träd som är tänkta att bevaras inom området. Upplag av jord- och bergmassor förläggs till 
områden som inte kommer att sparas som naturmark.  
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12 Riksintressen, skyddad natur och artskydd 

12.1 Riksintresseområde för kulturmiljö 
Genomförandet av planen kommer att ta hänsyn till den bebyggelse och kvartersstrukturer 
som finns i anslutning till järnvägen. Även den kvarvarande gröna infrastrukturen inom 
riksintresseområdet är utpekad som värdefull. Det är dock svårt att utläsa om all grönska 
kommer att kunna finnas kvar, varför ett tydliggörande av det för de delar inom riksintresset 
som berörs bör synliggöras i den fortsatta planprocessen. Om ovan hänsyn tas, bedöms det 
inte komma att bli någon negativ påverkan på riksintresset.  

12.2 Artskydd 
Artskyddet i Sverige är omsatt i artskyddsförordningen (2007:845). I artskyddsförordningen 
införlivas EU-direktiven art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet i den svenska 
lagstiftningen. Det innebär att arter och livsmiljöer, som av EU har bedömts som extra 
skyddsvärda och har utpekats inom Natura 2000-nätverket, får ett nationellt skydd i Sverige. 
Artskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning. Det är därför viktigt att hantera 
artskyddsfrågor tidigt i planeringsprocessen. 
I det övergripande planarbetet är det av betydelse för kommunen att känna till förekomsten av 
de skyddade arter och livsmiljöer som förekommer inom planområdet. Precis som för annan 
verksamhet har kommunen ett ansvar att planera så att vederbörlig hänsyn tas till de skyddade 
arter som eventuellt förekommer. Brist på tillräcklig kunskap innebär att verksamhetsutövaren 
måste genomföra utredningar för att skaffa sig den kunskap som behövs. Viktiga källor till 
kunskap om förekomst av arter är artportalen men också kommunernas egen löpande 
övervakning av biologisk mångfald. Kunskap om vilka arter som förekommer inom 
planområdet, samt hur de är fördelade geografiskt gör att hänsyn kan tas tidigt under 
planprocessen. 
Det saknas kunskap kring skyddade arter inom planområdet. Med en naturvärdesinventering 
kan en kartläggning av skyddade arter och biotoper kopplas till utvecklingen av planen med 
möjlighet till anpassningar. Med den kunskapen kan förseningar i planprocessen undvikas.  

12.3 Natura 2000-område Abullahagen och riksintresseområde naturmiljö Bråån 
Både Abullahagen (Natura 2000 – område och naturreservat) och Bråån (Riksintresseområde 
för naturmiljö) är recipienter av dagvatten från södra delen av planområdet.  
I bevarandeplanen för Abullahagen (Länsstyrelsen i Skåne län, 2012) anges åtgärder eller 
verksamheter som kan utgöra ett hot mot områdets naturtyper och Natura 2000 – arter. 
Genomförandet av FÖP Östra Eslöv omfattar åtgärder som medför förändringar i områdets 
hydrologi både inom och utanför området genom exempelvis markavvattning. Det kan ge 
eventuell påverkan med förändrad vattenkemi, försämrad vattenkvalitet genom exempelvis 
utsläpp av föroreningar i vattendrag, försurning eller eutrofiering. Rensning, dikning, 
muddring eller breddning av diken/vattendrag i anslutning till området kan påverka 
betesmarkerna negativt (Länsstyrelsen i Skåne län, 2012). 
För Bråån anges inget tydligt kring påverkan från dagvatten, men det anges att områdets 
värden kan påverkas negativt vid spridning av gifter eller gödselmedel.  
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Dagvattenhanteringen inom planområdet kommer med genomförd FÖP och anpassningar att 
kunna förbättras, vilket medför förbättrad vattenkvalitet inom Abullahagen. Eftersom inga 
översvämningsytor eller öppna dagvattenlösningar är utpekade för de södra delarna av 
planområdet kan inte risken för negativ påverkan på vattenkvaliteten i Abullahagen uteslutas.    
Bråån är inte i direkt anslutning till ytavrinning från planområdet. Vattnet rinner via 
dammar/diken/mindre vattendrag (Abullahagen i söder) innan det ansluter till 
vattenförekomsten. Även om dagvattnet och dess potentiella föroreningar eventuellt når de 
större vattendragen anses betydelsen ringa. Negativ påverkan kan dock inte uteslutas innan 
vidare utredning genomförts eller att ökad mängd ytavrinning motverkas med genomförandet 
av planen.  
 

13 Miljömål 

13.1 Nationella och globala miljömål 
De 16 nationella miljömålen, tillsammans med generationsmålet och etappmålen, utgör 
miljömålssystemet. Miljömålen är utgångspunkten för Sveriges arbete med miljöfrågor. De 
beskriver vad som är en god miljö i Sverige och vad vi kan göra för att lämna över en frisk 
miljö till våra barn och kommande generationer. 
Sverige har även antagit de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Se figur 24. Regeringen 
har tagit fram en handlingsplan för hur målen ska inarbetas mer konkret i det svenska 
systemet (Sveriges miljömål 2020). 
 

 
Figur 24. Bilden anger de globala miljömålen (Bild: Sveriges miljmål 2020) 

13.2 Regionala miljömål 
Länsstyrelsen i Skåne har regeringens uppdrag att på regional nivå verka för att 
generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.  Regionen arbetar 
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utifrån samma mål som de nationella: generationsmålet, miljökvalitetsmålen (ej ”Storslagen 
fjällmiljö”) samt etappmålen. Skåne har därutöver ytterligare regionala mål för 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Fem utmaningar i de nya miljömålen 2016 har 
ansetts vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne: hållbara transporter, hänsyn till hav, sjöar 
och vattendrag, hushållning med mark- och vattenresurser, skydd av natur- och kulturvärden 
samt hållbar konsumtion (Länsstyrelsen i Skåne län 2020c). 

13.3 Miljömålsarbetet i Eslövs kommun 
Eslövs kommun har tagit fram ett miljömålsprogram (Eslövs kommun 2016). Kommunen ser 
miljömålsprogrammet som ett viktigt verktyg i arbetet med kommunens ambition om att vara 
en ekokommun, där man bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling och att de 16 nationella 
miljömålen uppnås.  

13.4 Avstämning mot nationella Miljömål 
Nedan, i tabell 2 följer en avstämning av huvudalternativet och nollalternativet mot relevanta 
nationella miljökvalitetsmål. Motivering ges i text, kompletterat med en färgad prick som ger 
en vägledning till i vilken grad miljökvalitetsmålet gynnas eller ej. I avstämningen har de 
indikatorer och preciseringar av miljökvalitetsmålen som återfinns på www.miljomal.se 
använts.  

 
Miljökvalitetsmålet gynnas generellt 

 
Miljökvalitetsmålet både gynnas och missgynnas, alternativt är neutralt påverkat 

 
Miljökvalitetsmålet missgynnas 

 
Tabell 2. Huvudalternativets och nollalternativets bidrag till uppfyllandet av de nationella miljömålen. 

Miljömål  Huvudalternativet  Nollalternativet 

1. Begränsad 
klimatpåverkan  

Huvudalternativet bedöms 
gynna miljömålet då det sker 
en utveckling av GC-stråk 
och att närheten till 
Resecentrum (järnvägen) 
kommer att nyttjas för 
pendling med mera. 
Huvudalternativet kan även 
gynna miljömålet om planen 
möjliggör en effektiv 
transportplanering som 
bilpoolsanvändning eller 
varutransporter samt att 
planen medför en effektiv 
energianvändning för 
bebyggelse och industri.  

 
I nollalternativet är det svårt 
att samordna effektiva 
transporter för persontrafik 
samt industri. GC- stråken 
täcker inte exempelvis hela 
området. Det är svårt att 
heltäckande samordna 
områdets energianvändning 
både för bostäder samt 
verksamheter. Målet bedöms 
missgynnas med 
nollalternativet.   

2. Frisk luft 
 

Både lokalt och i ett större 
perspektiv kan målet gynnas 
då en stor del av trafiken 
kommer att ledas kring 
planområdet samt att grön 
infrastruktur kommer att 
utgöra en naturlig del inom 

 
Vid nollalternativet kommer 
området att förbli oförändrat 
med en fortsatt stor andel 
trafik samt mycket hårdgjorda 
ytor. Målet bedöms 
missgynnas vid 
nollalternativet. 
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Miljömål  Huvudalternativet  Nollalternativet 
bebyggelse och längs med 
vägar.  

3. Bara naturlig 
försurning  

Med genomförande av 
planen kommer trafiken 
inom området att minska, 
med möjlighet till en 
utvecklad kollektivtrafik och 
en utveckling av GC-vägar. 
Planen bedöms gynna 
miljömålet. 

 
Vid nollalternativet kvarstår 
en hög andel trafik inom 
området, vilket missgynnar 
miljömålet.  

4. Giftfri miljö 
 

I huvudalternativet kommer 
det göras en kartläggning 
samt vid behov sanering 
inför bebyggelse. Planen 
bedöms därmed kunna 
gynna miljömålet.  

 
I nollalternativet kommer 
ingen kartläggning eller 
följande sanering att 
genomföras. Miljömålet 
bedöms därmed inte kunna 
gynnas.  

5. Skyddande 
ozonskikt  

Planen medför en möjlighet 
till effektiv värmehantering, 
med förnybar energi som 
fjärrvärme. Hantering av 
avfall vid rivning och 
nybyggnation så att 
ozonnedbrytande ämnen tas 
om hand. Kan detta 
säkerställas bedöms 
miljömålet kunna gynnas.  

 
I nollalternativet sker ingen 
samordnad hantering av 
avfallshantering från industri. 
Möjligheten till effektiv värme- 
och energihantering är liten 
och hänger mer på enskilda 
verksamhetsutövare och 
privatpersoner. Miljömålet 
bedöms inte kunna uppnås. 

6. Ingen 
övergödning  

Vid huvudalternativet 
kommer dagvattenreningen 
få en utökad kapacitet och 
eventuellt näringsrikt 
dagvatten från närliggande 
jordbruksmark kommer att 
delvis kunna hanteras via 
planområdets 
dagvattenhantering. I 
nuläget kvarstår en del 
frågor kring om 
dagvattenreningen med 
tillhörande 
översvämningsytor har 
kapacitet nog. Den norra 
delen av planområdet, där 
huvuddelen av vatten från 
jordbruksmark kommer via 
är mer utvecklad i planen än 
den södra delen av området. 
Huvudalternativet bedöms 
därmed kunna gynna 
miljömålet.  

 
Vid nollalternativet görs 
eventuellt mindre justeringar 
av dagvattenhanteringen, 
men det tas inget 
helhetsgrepp med fortsatt 
möjligt läckage från 
närliggande jordbruksmark. 
Miljömålet bedöms 
missgynnas vid 
nollalternativet.  

7. Levande sjöar 
och vattendrag  

Målet med huvudalternativet 
är att dagvattenreningen får 
en utökad kapacitet där 
dagvatten från området 
kommer att kunna hanteras 
via planområdets inom 
planområdet. Det skulle 
möjliggöra att renare 
dagvatten når recipienterna 
Saxån och Bråån. I nuläget 
kvarstår en del frågor kring 
dagvattenreringen om 

 
Vid nollalternativet görs 
eventuellt mindre justeringar 
av dagvattenhanteringen, 
men det tas inget 
helhetsgrepp med fortsatt 
läckage av ämnen via 
dagvatten från gator och 
industrimark. Miljömålet 
bedöms missgynnas vid 
nollalternativet.  
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Miljömål  Huvudalternativet  Nollalternativet 
tillhörande 
översvämningsytor har 
kapacitet nog, Särskilt för 
den södra delen av 
planområdet, där vatten 
avleds mot Bråån via 
Abullahagen. En risk finns 
därmed för att 
huvudalternativet kommer 
att missgynna miljömålet.  

11. Myllrande 
våtmarker  

Huvudalternativet visar på 
dagvattendammar som 
anläggs inom planområdet. 
Utöver funktionen, gynnar 
dammen biologisk mångfald 
och tillför ett 
upplevelsevärde för 
rekreation och landskap. Då 
utpekade dammar enbart 
täcker delar av planområdet 
bedöms målet varken 
gynnas eller missgynnas.  

 
I nollalternativet kvarstår 
behov av klimatanpassning, 
kopplat till 
översvämningskänsliga 
områden i anslutning till 
planområdet samt transport 
av föroreningar. Målet 
bedöms missgynnas. 

15. God bebyggd 
miljö  

Huvudalternativet medför en 
utvecklad grön- och blå 
infrastruktur av värde för 
rekreation, längs med vägar 
och i anslutning till 
bebyggelse. Rekreativa 
stråk tydliggörs. Då 
huvuddelen av trafiken 
förläggs i leder i utkanten av 
planområdet. Viss bullrande 
verksamhet kommer att 
flyttas. Stadsmiljön kommer 
därmed att markant 
förbättras. GC-stråk och 
kopplingen till Resecentrum, 
med mera bidrar till en 
klimatsmart transport-
infrastruktur. Området 
kommer göras mer tryggt 
och tillgängligt med mer 
sammanhängande 
bebyggelsestruktur. 
Områdets kulturmiljöer 
kommer att gynnas inom 
riksintresseområdet, men 
det är oklart om byggnader 
och strukturer tas om hand 
utanför. I nuläget kvarstår en 
del frågor kring om 
dagvattenreningen med 
tillhörande 
översvämningsytor har 
kapacitet nog, Särskilt för 
den södra delen av 
planområdet. Då 
översvämningsproblematike 
i området är omfattande 
medför det att miljömålet 
bedöms varken gynnas eller 
missgynnas.  

 
I nollalternativet finns 
kulturhistorisk bebyggelse 
även utanför 
riksintresseområdet kvar. 
Dock kvarstår området som 
ett bullerpåverkat område 
med lite grönstruktur och där 
rekreativa stråk är otydliga. 
Det är svårt att ta ett 
helhetsgrepp kring en 
klimatsmart 
transportinfrastruktur. 
Området kommer 
fortsättningsvis att upplevas 
som otryggt och delvis 
otillgängligt samt vara 
segregerat. Målet bedöms 
varken gynnas eller 
missgynnas.  
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Miljömål  Huvudalternativet  Nollalternativet 

16. Ett rikt växt- 
och djurliv  

Vid huvudalternativet 
kommer mer grön- och 
blåstruktur att kunna 
utvecklas. Det är dock oklart 
om samtliga befintliga gröna 
ytor och äldre träd kommer 
att få finnas kvar. En stor del 
av jordbruksmarken i norr 
kommer dock att bebyggas. 
Kunskapsbilden kring 
biologisk infrastruktur och 
dess behov av befintliga och 
kommande gröna 
infrastruktur är bristfällig. 
Målet bedöms varken 
gynnas eller missgynnas. 

 
I nollalternativet kommer 
grönområdet i nordost att få 
finnas kvar, samt kvarvarande 
gröna fragment. Dock 
kommer områdets hårdgjorda 
ytor att finnas kvar och det 
kommer inte att ske någon 
utveckling av grön 
infrastruktur. Målet bedöms 
missgynnas. 

 

14 Avstämning mot miljökvalitetsnormer (MKN) 

14.1 Luft 
Miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte inom kommunen (Eslövs kommun 2018). 
Halterna för kvävedioxider och partiklar ligger dock något högre än genomsnittet för Skånes 
kommuner. För kvävedioxiderna bedöms det bero på den relativt stora andelen väg- och 
järnvägstrafik i kommunen.  
De nya bostäder som tillkommer vid genomförandet av FÖP:n sker genom förtätning i ett 
område med befintlig kollektivtrafik och med utveckling av GC-stråk. Andelen trafik inom 
planområdet bedöms därmed bli mindre och ingen ökad påverkan på MKN.  

14.2 Vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten är baserade på EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivets 
bestämmelser anger att försämring av yt- och grundvattendrag inte får ske. Bestämmelserna är 
bindande för medlemsländerna. Miljökvalitetsnormerna ska användas av kommunen som 
verktyg i arbetet med prövning, tillsyn och planläggning och målet är att uppnå en god status 
till 2027. 
Uppsamling av lakvatten från befintlig deponi samt fördröjning i öppna diken samt 
dammsystem gör att eventuella föroreningar i vattnet avskiljs. Under förutsättning att inte 
förorenade massor tillförs området bedöms åtgärden ge neutrala till positiva effekter.  
Möjligheten att nå beslutad miljökvalitetsnorm i recipient förbättras.   

14.3 Buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller utgör en planeringsfråga som behandlas på 
strategisk nivå genom åtgärdsprogram. Kommuner med färre än 100 000 invånare omfattas av 
bullernormen i de områden som störs av buller: från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), 
större järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller (Naturvårdsverket 2020i). Eslövs kommun omfattas inte av åtgärdsprogram 
för buller och större leder går utanför kommungränsen. Däremot går stambanan centralt 
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genom Eslöv tätort. Trafikverket ansvarar för de miljöfrågor som berör järnväg, så även 
buller. 
I FÖP Östra Eslöv är det utöver trafikfrågan även buller från verksamheter och Eslövs 
flygplats som kan komma att påverka den samlade bullerpåverkan inom planområdet. 
Kommunen ansvarar för bullerfrågan i den fysiska planeringen och planbestämmelser 
kommer att reglera bullerpåverkan vidare i den fysiska planeringen i området. En 
verksamhetsutövare måste göra de undersökningar av verksamheten som behövs för tillsyn. 
Det innebär att verksamhetsutövaren kan vara skyldig att göra mätningar och andra kontroller 
om någon skulle klaga på buller från verksamheten (Naturvårdsverket 2020i).  

Miljökvalitetsnormen för buller bedöms därmed att kunna hållas. 

15 Uppföljning av planen 
En plan som omfattas av kraven på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalkens Kap 6, ska 
redogöra för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.  
När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har 
antagits, ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet faktiskt medför. 
Anledningen till det är att så tidigt som möjligt fånga upp sådan betydande miljöpåverkan 
som tidigare inte har identifierats så att den går att avhjälpa. Det yttersta ansvaret för 
uppföljningen har den kommun eller myndighet som har antagit planen eller programmet. 
Vid planering av uppföljning är det främst den betydande miljöpåverkan som ska övervakas. 
Eftersom arbetet ska generera kunskap som är till nytta även vid senare och andra processer är 
det viktigt att uppföljning ges tid och utrymme så att den kan bli den värdefulla hjälp som det 
är tänkt. För att undvika dubbelarbete är det också klokt att samordna uppföljningen med 
ordinarie plan- eller programuppföljning och att utnyttja befintliga uppföljnings- och 
övervakningssystem där det är lämpligt. En naturlig koppling finns även till uppföljning av 
miljömål och MKN.  
Hur omfattande och detaljerad uppföljningen behöver vara beror bland annat på hur 
miljöstörande genomförandet av en plan eller program kan antas bli.  

 

16 Samlad bedömning  
Inför samråd görs en bedömning av om respektive miljöaspekt kommer att medföra en 
betydande miljöpåverkan, med positiva eller negativa konsekvenser som följd. I den vidare 
planprocessen kommer planen att bearbetas vidare och med möjliga anpassningar samt 
förtydliganden kan nuvarande miljöaspekter som relateras till genomförandet av planen, 
komma att avgränsas bort. 
Målet med genomförandet av planen är en utveckling av områdets gröna- och blå 
infrastruktur, vilket kan bidra till positiva konsekvenser med minskad risk för översvämning, 
en utökning av biotoper för biologisk mångfald och upplevelsevärden för rekreation. En 
möjlig betydande påverkan och risk för negativa konsekvenser finns dock, då det saknas en 
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tydlig redovisning av blå- och grönstråk som kan säkerställa funktionella och reglerande EST, 
samt då ett större befintligt grönområde tas i anspråk för bebyggelse i nordost. 
Med genomförandet av planen kan betydande miljöpåverkan och negativa konsekvenser på 
hälsa och miljö uppstå för miljöaspekterna Buller, Farligt gods och Miljöfarlig verksamhet. 
Det med koppling till nytillkommen bebyggelse samt den omfördelning av trafik som 
genomförandet av planen medför.  
Då planområdet till stor del utgörs av förorenad mark kommer det att finnas behov av 
sanering inom området för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Genomförandet av planen 
kommer därmed att medföra positiva konsekvenser för miljöaspekten Förorenad mark. 
Genomförandet av planen har även goda förutsättningar att medföra positiva konsekvenser för 
miljöaspekten Klimat, då området kommer att utvecklas med ny infrastruktur inom ett 
pendlingsnära läge och med energieffektiva anpassningar med ny bostadsbebyggelse.  
Ett genomförande av planen bedöms kunna gynna miljömålen Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Ingen 
övergödning. Miljömålet levande sjöar och vattendrag bedöms kunna missgynnas och målen 
Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö både gynnas och 
missgynnas.  

Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas negativt. 
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17.3 Muntlig och skriftlig information 
Eslövs kommun. 2020b. Muntlig kommunikation kring delar i planhandlingen.  
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Bilaga 1 – Metod konsekvensbedömning 
Metoden för bedömning av miljökonsekvenser i detta uppdrag utgår ifrån en process i 4 steg 
enligt figur 1. 

 
 

Figur 1. Illustration över Callunas arbete med MKB-processen som görs i 4 steg. En stor del av arbetet med 
anpassningar och framtagande av ny kunskap görs under steg 2, Process och analys. Under det steget 
avgränsas MKB i samråd med Länsstyrelsen och planförslag och skissutkast anpassas genom dialog mellan 
kommunen och Calluna. 

Konsekvenser har bedömts enligt en femgradig skala, se tabell 1 utifrån förhållandet mellan 
intressets värde och effektens omfattning. 
Med utgångspunkt i utbredning, varaktighet och värde besvaras och motiveras följande frågor 
för de miljöaspekter som konsekvensbedöms:  

1) Vilket värde påverkas?  

2) Vilken effekt ger påverkan på värdet?  
3) Leder effekten till en negativ eller positiv konsekvens?  

4) Vilken betydelse har konsekvensen för värdet?  
5) Kan de negativa konsekvenserna undvikas, begränsas eller kompenseras?  

6) Kan positiva konsekvenser åstadkommas eller förstärkas? 

Tabell 1. Principen för den femgradiga konsekvensskala som används vid bedömning i denna MKB.  
      

Positiv effekt  positiva konsekvenser  

Betydande 
effekt  måttliga  

konsekvenser 
stora  
konsekvenser 

mycket stora  
konsekvenser  

Måttlig effekt  små  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser 

stora  
konsekvenser  

Liten effekt  marginella  
konsekvenser 

små  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser  

Ingen effekt  inga konsekvenser  

  Lågt värde Måttligt värde Högt värde  
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Bilaga 2 – Ekosystemtjänster 

Vad är ekosystemtjänster? 
Ekosystemtjänster (EST) beskriver hur naturen, ekosystemet omkring oss, levererar sådant 
som är värdefullt för oss människor. En ofta använd definition på ekosystemtjänster är att de 
är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Naturvårdsverket 
(2020c) uttrycker att ”EST är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss 
människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet”. 
Ekosystemtjänster delas ofta upp i fyra kategorier: 

• Försörjande – ger oss exempelvis spannmål, dricksvatten, trävirke och bioenergi. 
• Reglerande – renar luft och vatten, reglerar lokal temperatur och luftfuktighet, skyddar 

mot UV-strålning och fördröjer ytvattenflöden.  

• Kulturella – ger upplevelsevärden, friluftsliv, reducerar stress och ger återhämtning, 
skönhetsupplevelser och turism. 

• Stödjande – underliggande processer som fotosyntes, biogeokemiska kretslopp, 
bildning av jordmån och upprätthållande av biologisk mångfald. 

De stödjande ekosystemtjänsterna är indirekta tjänster, dvs de levererar inte en direkt nytta för 
människor, men är en nödvändig förutsättning för att vidmakthålla livskraftiga ekosystem. 
Ofta åsyftar man direkta tjänster med begreppet ekosystemtjänster varför s.k. stödjande 
ekosystemtjänster inte alltid ingår i analyser av ekosystemtjänster. Stödjande 
ekosystemtjänster beskriver till stor del samma sak som grön infrastruktur, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Ekosystemtjänster är en relation mellan ekologi/ natur och människor. Den kan beskrivas som en 
värdekedja. Illustration: Magnus Tuvendal, Calluna AB. 
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2020-10-05
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

Synpunkter på detaljplan för del av Eslöv 53:4 
(förskola Skogsgläntan) i Eslöv, Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 september 2020 § 122 att skicka ut 
detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) på samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny förskola på del av fastighet Eslöv 53:4 
i Eslöv. Förslag på lokalisering av förskolan är i hörnet av 
Djupadalsvägen/Sallerupsvägen i närheten av den nuvarande förskolan 
Skogsgläntan. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Synpunkter på detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola 

Skogsgläntan) i Eslöv, Eslövs kommun
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 122, 2020 – Samråd för detaljplan 

för del av fastigheten Eslöv 53:4 Skogsgläntans förskola
 Underrättelse om samråd. Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola 

Skogsgläntan) i Eslöv, Eslövs kommun
 Detaljplan
 Planbeskrivning
 Bilaga 1 – Trafikbullerutredning
 Bilaga 2 – Geo- och markmiljöundersökning

Beredning
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har läst igenom den föreslagna 
detaljplanen för att bilda sig en uppfattning om den. Efter att ha läst materialet har 
förvaltningen följande synpunkter:

s.12 Rekreationsmiljöer – I detaljplanen skriver man att man ämnar ta parkmark i 
anspråk men att man samtidigt tillgängliggör parkmark från den gamla förskolan. 
Det står också att gröna korridorer ska användas för att fortsatt passagemöjlighet ska 
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finnas. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att dessa passagemöjligheter ska ägnas 
särskilda tankar för att minska risken för otrygga och trånga passager. De bör vara 
genomtänkta och aktivt planerade snarare än passager som skapas av avsaknad av 
bebyggelse.  

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

översänder detta till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Stefan Persson Emil Ahlqvist
Förvaltningschef Administrativ samordnare
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 122 KS.2019.0562

Samråd för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, Skogsgläntans 
förskola 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen begärde positivt planbesked för att möjliggöra en ny förskola 
inom planområdet under november 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
positivt planbesked senare under samma månad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslås besluta att detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan), Eslövs 
kommun, ska hållas tillgänglig för samråd. Ärendet har beretts av 
Kommunledningskontoret.

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

Skogsgläntan
 Plankarta för Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun
 Planbeskrivning för Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun
 Bilaga 1 Trafikbullerutredning förskola Skogsgläntan
 Bilaga 2 Geo- och markmiljöutredning förskola Skogsgläntan

Beredning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandlingar för 
detaljplan för del av Eslöv 53:4 (Förskola Skogsgläntan), Eslövs kommun.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny förskola. 
Detaljplanen reglerar även park och transformatorstation. I Översiktsplan Eslöv 
2035, som antogs av kommunfullmäktige 28 maj 2018, är planområdet utpekat som 
park. Planförslaget bedöms därför avvika från översiktsplanen vilket innebär att ett 
utökat förfarande av planprocessen ska tillämpas. Planavtal har tecknats med 
sökande innan planarbetet inleddes.

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar med instämmande av Madeleine Atlas (C) avslag till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut i syfte att se över en alternativ placering 
av förskolan inom det berörda området.
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande och 
Fredrik Ottesen (SD) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande.

Beslut
- Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (Förskola Skogsgläntan), Eslövs kommun hålls 
tillgänglig för samråd.

Reservationer
Fredrik Ottesen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Serviceförvaltningen
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Thomas Oskarsson 

0413-623 15 

Thomas.Oskarsson@eslov.se 
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Underrättelse om samråd 
Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola 
Skogsgläntan) i Eslöv 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 8 september 2020 § 122 
att skicka ut detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) på 
samråd.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny förskola på del av fastigheten 
Eslöv 53:4 i Eslöv. Förslag på lokalisering av förskolan är i hörnet 
Djupadalsvägen/Sallerupsvägen i närheten av den nuvarande förskolan 
Skogsgläntan.  
 
Beslutsunderlag: 
(handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/eslov534skogsglantan) 

 Plankarta för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) 
 Plan- och genomförandebeskrivning för del av Eslöv 53:4 (förskola 

Skogsgläntan) 
 Bilaga 1 - Trafikbullerutredning  
 Bilaga 2 - Geo- och markmiljöundersökning  

 
Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram: Med sikte på Sallerup 2.0; 
Planprogram för Sallerup, del av Eslöv 53:4, Vapendragaren 1-3, 
Drottningen 1-5, Abboten 1, Nunnan 1 med flera. Läs mer på 
www.eslov.se/planprogramsallerup. 
 
Processen med detaljplanen för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) 
sker med utökat förfarande eftersom kommunledningskontoret bedömer att 
detaljplanen inte är förenlig med kommunens översiktsplan. Det innebär att 
detaljplanen kungörs varpå den skickas ut på samråd, därefter granskning 
innan detaljplanen antas. Ett utökat förfarande innebär också att en 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande ska upprättas. Samrådet 
syftar till ett utbyte av information och synpunkter för att utveckla 
detaljplaneförslaget.  
 

201 ( 608 )



 2(2) 

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 till den nye ägaren. 
 
 
SAMRÅDSTID  2020-09-25 – 2020-10-25 
 
HANDLINGARNA  Stadshuset i foajén, Gröna Torg 2 i Eslöv, 
FINNS HÄR  måndag - fredag kl.08.00-16.30.  

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

SYNPUNKTER  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen 
till Eslövs kommun senast 2020-10-25.  
 
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 
 

 

Från och med den 2 oktober tar planarkitekt Sofia Svensson (e-post 

Sofia.Svensson@eslov.se, telefon 0413-623 27) över ärendet. Har du frågor 

är du välkommen att höra av dig till Sofia efter den 2 oktober. 

 

Thomas Oskarsson  

Planarkitekt FPR/MSA 
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KOMMUNENS PLAN NRPlan nr

DiarienummerUpprättad

Eslövs kommun Skåne län

DEL AV ESLÖV 53:4 (FÖRSKOLA
SKOGSGLÄNTAN)

Detaljplan för

Kommunledningskontoret

Åsa Simonsson
Avdelningschef Planarkitekt FPR/MSA

Thomas Oskarsson

Beslutande instansAntagen av
Antagandedatum
Paragraf

2000-xx-xx
Laga kraft

PLANFÖRFARANDE
Standardförfarande
Utökat förfarande
Enkelt förfarande

Samrådshandling
Granskningshandling
Antagandehandling

Till planen hör:

PLANKARTA

Grundkartan är upprättad i AUGUSTI 2020   på grundval av 
Eslövs kommuns primärkarta.
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i AUGUSTI 2020 

Referenssystem SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH 2000

Grundkartebeteckningar
Gränspunkt
Användnings- eller kvartersgräns
Föreslagen fastighetsgräns
Fastighetsgräns
Egenskapsgräns

* * Häck
Murkant

UU UU Staket
Stödmur
Höjdkurva 1 m

!W Belysningsstolpe
n Lövskog

G!? Lövträd
Ägoslagsgräns

Körbana
Kantsten

! ! ! ! ! ! ! Ledningsrätt
! ! ! ! ! ! ! Ledningsrättsgräns

JOHAN JÄRNSTRÖM 
Mätningsingenjör
Miljö och Samhällsbyggnad

0 50 100 m
Orig. format A3L1:1 000Skala

"

Skärmtak eller carport
Garage eller uthus, fasad respektive takfot
Bostad, fasad respektive takfot

Transformatorbyggnad

Offentlig byggnad, indistri, verksamhet eller ekonomibyggnad, fasad respektive takfot

Slänt

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

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

Kvartersmark
S Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
 ALLMÄN PLATS
Mark
infart till skola infart till skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utformning

)—0,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Mark
n1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller

utgör en säkerhetsrisk, PBL 4 kap. 10 §

Utförande
b1 Endast 50,0 % av markytan får hårdgöras, PBL

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år . PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Villkor för startbesked
a1

2020-08-25

Geo- och markmiljöundersökning 

KS.2019.0562

Startbesked får inte ges
Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 5 p.

förrän bullerskyddsåtgärder 
är åtgärdade.

Tra�kbullerutredning Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

a1

53:4

53:4D
jupadalsvägen 
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Detaljplanen för del av Eslöv 53:4 – Skogsgläntan   

i Eslöv, Eslövs kommun 

Samrådshandling  

 

 

Diarienummer: KS.2019.0562 

Upprättad: 2020-08-25 

Handlingar som tillhör detaljplanen: 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Bilaga 1: Trafikbullerutredning    

Bilaga 2: Geo- och markmiljöutredning   

 

 

 

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 projektet är att i en detaljplan pröva lämpligheten att uppföra ny 

förskola samt reglera allmän platsmark på fastigheten del av Eslöv 53:4 samt 

område för transformatorstation. Förslaget är att bygga en förskola för 8 

avdelningar (ca 140 barn) i två våningar. Den nya förskolan ska ersätta förskolan 

Skogsgläntan i närheten av planerat område. Skogsgläntan har 3 avdelningar. 

Detaljplanens förfarande är utökat förfarande.  

 

 

  

Information och statistik del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) 

och Eslövs kommun 

 Avstånd till livsmedelsbutik  från planområdet –  cirka 500 meter 

 Avstånd till grundskola från planområdet – cirka 350 meter 

  Avstånd till grönyta från  planområdet – Eslövs Allmänning inom ca 100 
meter. 

 Avstånd till förskola  från planområdet - 3 förskolor finns inom ca 500 
meter. 

 Avstånd till lekplats från planområdet – Två lekplatser inom ca 500 
meter. 

 Befolkningsstruktur, Eslövs kommun. - 24 % är 0 – 18 år, 57 % är i 
arbetsför ålder, 19 – 64 år. 15 % är 65–80 år och 4 % är 81 år eller äldre.  

 Utbildningsnivå, Eslövs kommun – av befolkningen över 20 år har 20% 
låg utbildningsnivå, 48% medelnivå och 32% är högutbildade.  

 Disponibel medianinkomst år 2018, Eslövs kommun – åldersspannet 20 - 
64 år, män 285 544 kr och kvinnor 241 735 kr. Över 65 år, män 191 910 
kr och kvinnor 155 481kr.  

 Hushållsstorlek andel, Eslövs kommun – 1 rum 36%, 2 rum 30%, 3 rum 
13 %, 4 rum 14%, 5 rum eller större 7%. 

 Barn per hushåll, Eslövs kommun –  
o 10 428 hushåll har 0 barn i åldern 6 - 18 år, 12 701 hushåll har 0 

barn i åldern 0 – 5 år.  
o 1 563 hushåll har 1 barn i åldern 6 - 18 år. 1 271 hushåll har 1 

barn i åldern 0 – 5 år.  
o 1816 hushåll har 2 barn i åldern 6 – 18 år och 526 hushåll har 2 

barn i åldern 0 – 5 år.  
o 551 hushåll har 3 barn i åldern 6 – 18 år och 55 hushåll har 3 

barn i åldern 0 - 5 år. 
o 142 hushåll har 4 barn i åldern 6 – 18 år och 5 hushåll har 4 barn 

i åldern 0 – 5 år 
o 59 hushåll har 5 eller fler barn i åldern 6 – 18 år och 1 hushåll 

har 5 eller fler barn i åldern 0 – 5 år 

 Bilinnehav per hushåll, Eslövs kommun. – 41% av hushållen har ej bil, 
47% av hushållen har 1 bil, 10% av hushållen har 2 bilar, 2% av hushållen 
har 3 eller fler bilar. 

 Upplåtelseform andel, Eslövs kommun. – 51% av hushållen är 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

PLANDATA 

Areal och Markägoförhållanden 

Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar fastigheterna del av Eslöv 53:4 

som ägs av Eslövs kommun.  

 

Plansituation och angränsande fastigheter 

För planområdet gäller två detaljplaner; Förslag till ändring av stadsplanen för 

kvarteret 635 Törnet m fl i Eslöv S142, antagen 1967 och Detaljplan för Kv. 

Herkulus m fl E242, antagen 1995.  

Föreslagen detaljplan är en avgränsad del av stads- och omvandlingsprojektet för 

stadsdelen Sallerup med omgivning. Hela omvandlingsprojektets omfattning 

redovisas i ett planprogram: Med sikte på Sallerup 2.0- Planprogram för Sallerup; 

del av Eslöv 53:4, Vapendragaren 1-3, Drottningen 1-5, Abboten 1, Nunnan 1 m fl. 

För en fullständig redogörelse för områdets utveckling, pågående projekt med 

mera, hänvisas till planprogrammet.  

Figur 2. Gällande detaljplaner i förhållande till föreslagen detaljplan.  

- Avstånd till närmsta förskola och skola 

Skogsgläntans förskola ligger inom planområdet. Närmsta grundskola är 

Sallerupskolan, cirka 350 meter från planområdet.  

- Avstånd till närmsta grönyta 

Allmänningen  (Hundramannaskogen) ligger i direkt anslutning till 

planområdet.  

- Avstånd till närmsta lekplats 

- Det finns en lekplats inom planområdet för förskolans verksamhet 
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BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 

Planområdet ligger mellan Nämndemansvägens västra del och korsningen 

Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. Marken består av förskolan Skogsgläntan med 

tillhörande friyta för verksamheten i planområdets nordöstra del samt en sluttande 

gräsyta, en s k bruksgräsmatta, med planteringar bestående av buskar och träd som 

sluttar ner mot korsningen Djupadalsvägen/Sallerupsvägen. Se figur 1. I anslutning 

till planområdet ligger stadsdelen Sallerup med blandad bostadsbebyggelse och 

servicefunktioner, bostadsområdet Backarna och bostadsområdet Hällan med 

villabebyggelse. Se vidare beskrivning av omgivande område i ovan nämnda 

planprogram.     

 

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

förskola. Foto: Thomas Oskarsson.   

  

Vy mot planområdets sydvästra del ner mot Sallerupsvägen och bostadsområdet 

Sallerup. Foto: Thomas Oskarsson.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

- Översiktsplan Eslöv 2035 – se figur 3. Föreslagen detaljplan skiljer sig från vad 

översiktsplanen vad gäller planområdet. Detaljplanen handläggs därför med utökat 

förfarande.  

- Planprogram Med sikte på Sallerup 2.0- Planprogram för Sallerup; del av Eslöv 

53:4, Vapendragaren 1-3, Drottningen 1-5, Abboten 1, Nunnan 1 m fl. 

Planprogrammet tar sikte på en framtidsvision för Sallerupsområdet med 

omgivningar där planområdet ingår.                 

- Gällande detaljplan                                                    

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.               

- Planuppdrag              

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2019-02-03 att ge positivt planbesked och 

planuppdrag §162 till detaljplanen.  

 

Figur 3. Utsnitt från gällande översiktsplan Eslöv 2035. Enligt gällande 

översiktsplan är planområdet utlagt som ”grönområde”. Då detaljplanen skiljer 

sig från översiktsplanen handläggs detaljplanen med utökat förfarande.  
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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 på den södra sidan av 

Sallerupsvägen. Från hållplatsen avgår stadsbuss 2, vid 3 tillfälle per timme vid 

vardag och lördag.  

Biltrafik  

Sallerupsvägen 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 ca 4800 fordon/dag 

enligt mätning utförd 2020. Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har en 

betydligt lägre frekvens av trafik.  Nämndemansvägen trafikeras av ca 120  

fordon/dag och Djupadalsvägen trafikeras av 325 fordon/dag enligt mätningar 

2020. Se fullständig redogörelse i bilaga 1.  

 

Parkering  

Till förskolans fastighet finns idag bilparkering på Nämndemansvägen, cirka 10 

platser. I anslutning finns också möjlighet att parkera cyklar. Parkering är även 

möjlig längs med Nämndemansvägen.  

 

NATUR 

Natur, park och rekreation  

Planområdet utgör idag södra delen av ett större parkområde som sträcker sig från 

Sallerupsvägen norrut mot Solvägen intill Tåbelunds vårdcentral. Inom park- 

området och i anslutning till aktuellt planområde, ingår även Eslövs allmänning 

som av Eslövs kommun är ett utpekat Naturreservat.  

Inom planområdet finns det cirka 20 fullvuxna träd av bland annat lind, björk. En 

del av träden utgör en mindre silverpilsallé längs med Sallerupsvägen. Det finns 

också några enskilda värdefulla träd inom planområdet, vilka skyddas med 

planbestämmelsen ” n1”. Träden är värdefulla i ett lokalt perspektiv. 

Biotopskyddad mark  

En silverpilsallé inom planområdet omfattas av ett biotopskydd. Allén utgörs av 5 

träd som löper längs med  Sallerupsvägen i södra planområdet. En ansökan om 

dispens för biotopskyddet samt återplantering av ek i en allé-rad ska lämnas till 

Länsstyrelsen under planprocessen.  

Topografi 

Planområdet sluttar ner mot sydväst. Högsta punkten är cirka 64 meter över 
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nollplanet och den lägsta punkten är cirka 58 meter över nollplanet i planområdets 

sydvästra kant mot Sallerupsvägen. Planområdet sluttar således cirka 6 meter från 

nordost till sydväst.  

 

Geotekniska förhållanden 

Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits fram. 

Grundförutsättningarna bedöms initialt som goda.  

Markföroreningar och radon 

Enligt upprättad utredning geo- och markmiljörapport (bilaga 3) i juli 2020 så finns 

det inga markföroreningar inom planområdet. Utredningen visar att analyserade 

jordprover har halter klart under Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

områdets markanvändning - känslig markanvändning (KM).  

 

Utredningen visar vidare att radonhalterna inom planområdet ligger inom normal-

riskintervallet och ska därmed klassas som normalriskmark. Radonskyddad 

konstruktion krävs således för tillkommande byggnader inom planområdet.   

 

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. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Allmänna va-ledningar (dagvatten, spillvatten och dricksvatten) och 

strömförsörjningsledningar finns inom planområdet. Stråken är på plankartan 

utmärkta med u – markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

PLANFÖRSLAG    

PLANSÖKANDE  

Plansökande är Serviceförvaltningen på Eslövs kommun.   

PLANENS SYFTE 

Syftet med projektet är att i en detaljplan pröva lämpligheten att uppföra ny 

förskola samt reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4.  

PLANFÖRSLAG 

Förslaget är att bygga en förskola för 8 avdelningar (ca 140 barn) i två våningar 

med maximal nockhöjd på 12 meter. Den nya förskolan ska ersätta förskolan 

Skogsgläntan i närheten av planerat område. Skogsgläntan har 3 avdelningar.   

Planen reglerar även ett område för transformatorstation. Kommunledningskontoret 

har fört en dialog med Kraftringen om behovet av ytan för framtida 

energianvändning under planprocessen. Ytan motsvarar cirka 20 % av E-området i 

stadsplan 142.  
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MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    

Den nya förskolans föreslagna placering är sydväst om den befintliga förskolan. 

Anledningen till den nya placeringen är framför allt att den nya förskolan är större 

och kräver mer plats än den befintliga. I detta läge bedömer Eslövs kommun att 

Sallerupsvägens kapacitet bättre kan nyttjas då enbart Nämndemansvägen initialt 

bedöms vara underdimensionerad för en förskola med 8 avdelningar.  

 

Närheten till Eslövs Allmänning (Hundramannaskogen) bedöms vara fortsatt god 

för verksamheten  även vid föreslagen placering av förskola.  

 

TRAFIK 

Den föreslagna lokaliseringen av förskolan möjliggör framtida angöring från flera 

olika håll. I första hand ska Sallerupsvägen fungera som angöring till planområdet 

från söder. En bilparkering bör anordnas i planområdets södra del. Befintlig 

parkering för bil, gång- och cykel i anslutning till Nämndemansvägen bör dock 

kvarstå som ett alternativt sätt att angöra planområdet. Det kommer också vara 

möjligt att angöra planområdet från Djupadalsvägen. Framtida projektering av 

planområdet får bli styrande för hur angöring till förskolan kommer att ske.  

 

 

Figur 4. Placering av en ny förskola enligt planförslaget innebär att befintlig 

infrastruktur i närområdet bättre kan utnyttjas, inte minst vad gäller gång- och 

cykeltrafik från omgivande bostadsområden. 
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BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 

Riktvärdena uppsatta av Naturvårdsverket föreskriver en ekvivalent ljudnivå på 50 

dBA för de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet och en maximalnivå på 70 dBA. För övriga vistelseytor gäller 55 dBA 

och 70 dBA maximal ljudnivå.  

En bullerutredning har genomförts under 2020 av WSP konsulter på uppdrag av 

sökande. Enligt utredningen så är planområdet utsatt för buller enligt uppsatta 

riktvärden av Naturvårdsverket. Plankartan förses med administrativ 

planbestämmelse a1 som säkerställer att startbesked för byggnation inte får ges 

innan erforderliga bullerskyddsåtgärder inom planområdet är vidtagna. Se vidare i 

bilaga 1.  

 

EKOSYSTEMTJÄNSTER  

Det nya förskoleområdet utformas med höga målsättningar att tillföra ekosys-

temtjänster och försöka kompensera för de som vid ett genomförande av 

detaljplanen går förlorade. Genomförande av tjänsterna regleras dels i plankartan 

(Användning PARK och egenskapsbestämmelse n1) och dels genom 

överenskommelse mellan berörda förvaltningar inom Eslövs kommun.   

I samband med upprättande av detaljplanen har Boverkets ekosystemverktyg 

ESTER använts. Resultatet visar att det finns goda möjligheter att tillföra 

planområdet nya och kompensera för ekosystemtjänster som tas bort. Det handlar 

främst om kompensation av träd som fälls på grund av byggnation. Men planen 

innebär också att ny mark planläggs som PARK vilket gynnar ekosystemtjänster. 

Mark som idag tillhör nuvarande förskolan Skogsgläntan kommer att planläggas 

som PARK (allmän platsmark) likt gällande stadsplan 147 och kommer på nytt att 

bli tillgänglig för allmänheten. 

Rekreationsmiljöer  

Allmänt tillgängliga ytor för rekreation minskar eftersom parkmark som idag 

används för rekreation försvinner när marken omvandlas till yta för förskola. Det är 

dock kommunens ambition att förskolans gård ska kunna hålla öppet för 

allmänheten under vardagskvällar och under helger när verksamheten inte är igång. 

Den yta som tidigare utgjort Skogsgläntans förskola omvandlas dessutom till 

parkmark. Genom planläggning av två gröna korridorer som allmän platsmark 

tillgodoses fortsatt passagemöjlighet mellan Sallerupsvägen respektive 

Djupadalsvägen upp till Eslövs allmänning.  

Gräsytor och vegetation i allmänhet  

En del gräsytor och vegetation försvinner i och med exploateringen. Dels 

försvinner det på grund av ny bebyggelse och dels försvinner det på grund av att 

marken förses med hårdgjorda ytor, exempelvis parkering.  

Bebyggelse och mark inom planområdet bör i möjligaste mån förses med ytor som 

verkar fördröjande för dagvatten. Endast i undantagsfall och om det så bedöms för 

verksamhetens bästa, ska ytor utföras i hårdgjort material. Det kan exempelvis 

gälla ytor som på grund av tillgänglighetskrav måste hårdgöras. Plankartan förses 
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därav med administrativ bestämmelse om att endast 50 % av yta för 

användningsområde skola får användas för hårdgjord mark. 

Träd inom planområdet             

Inom planområdet finns 18 st träd. Se figur 4 för en noggrann inventering. Vid en 

översiktlig och initial bedömning så bedömer Eslövs kommun att maximalt 10 träd 

måste fällas vid detaljplanens genomförande. Träd ska dock sparas i möjligaste 

mån. De träd som måste fällas kommer att ersättas inom planområdet enligt 

överenskommelse mellan berörda förvaltningar inom Eslövs kommun.  

    

Figur 5. Trädinventering inom planområdet.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Energiförsörjning 

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät.  

Tele 

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät.  

Vatten och avlopp 

Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät.  

Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägaren 

ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering. 
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SÄKERHET OCH HÄLSA  

Buller   

En bullerutredning har tagits fram, se bilaga 1. Enligt utredningen så överskrids 

bullerriktvärdena inom planområdet. Detta innebär att plankartan förses med en 

villkorad administrativ planbestämmelse: a1 – Startbesked får inte ges föränn 

bullerskyddsåtgärder är åtgärdade. Förslag enligt utredningen är ett bullerplank 

alternativt så att förskolan placeras på ett sätt så att själva byggnaden i större 

utsträckning absorberar buller och skyddar friytan.   

 

Ytterligare bullerutredningar kommer vara nödvändiga att genomföra för att 

säkerställa så att bullerriktvärdena kan uppnås.  

 

Geo- och markmiljö och radon 

En geo- och markmiljö utredning har genomförts för att avgöra om det finns 

markföroreningar inom planområdet. Utredningen konstaterar att det inte finns 

några markföroreningar inom planområdet. Utredningen redovisar även att 

radonhalten ligger inom normalriskintervall och att byggnader inom planområdet 

bör utföras radonskyddade. Se bilaga 2.  

 

 

SOCIALA ASPEKTER 
En förskola strategiskt placerad i nära anslutning till ett gång- och cykelstråk 

bedöms stärka den sociala hållbarheten. Kommunens ambition med 

förskoleområdet är även att delar av skolgården ska kunna hålla öppet för lek när 

verksamheten inte är igång.  

 

Trygghet, jämställdhet och mångfald 

Planområdet består idag av en gräsplan 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. 
 

Barnkonventionen    

Inom planområdet skapas ytor som ger möjlighet till lek. Inom planområdet eller 

inom närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med 

säkra och trygga gång- och cykelförbindelser. 

 

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.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Luftkvalitét 
I och omkring planområdet finns inga områden där miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft överskrids och planen innebär ingen betydande ökning av trafik. 

Förskolans föreslagna placering bedöms kunna gynna gång- och cykeltrafik.  

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 tillfredställande status varken ur ekologisk 

eller kemisk synpunkt.  

 

Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär någon försämring för 

recipienterna. Andelen hårdgjorda ytor som tillkommer innebär inte en signifikativ  

ökning jämfört med befintlig situation. Den befintliga förskolan med hårdgjorda 

ytor kommer dessutom på sikt omvandlas till park-mark. Planbestämmelse b1, 

reglerar att endast 50 % av kvartersmarken får hårdgöras. Planbestämmelse n1 

reglerar att endast träd som är sjuka eller utgör säkerhetsrisk får fällas.  

DAGVATTEN  
Dagvatten ska ledas till kommunala ledningar i gatan. 

 

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
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. Se stycke ovan. 
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Figur 6. Skyfallssituation vid planområdet.  

 

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Den mark som tas i anspråk för ny förskola består av en bruksgräsmatta med 

trädvegetation. Området ligger strax intill genomfartsväg och har inte markerats 

som värdefull natur i Grönstruktur och naturvårdsprogrammet. Kommunen menar 

därför att naturvärden ej kommer till skada på ett påtagligt sätt. Uppvuxen 

vegetation och stråk som binder ihop gröna miljöer bevaras i så hög grad som 

möjligt. Planerad parkmiljö kommer att utgöra livsmiljöer för djur och växter.  

Befintliga biotoper inom planområdet föreslås ingå i kvartersmark och avses 

bevaras och förstärkas som en del av förskolebarnens pedagogiska utemiljö.  

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 

Det finns en biotopskyddad allé inom planområdet. Dispens ska sökas hos 

Länsstyrelsen av Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen under planprocessen 

eller efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.  

 
MARK OCH GRUNDLÄGGNING 
Mark- och grundläggningsförhållande bedöms som normala inom planområdet. 

Det slutliga valet av grundkonstruktioner redovisas i samband med 

bygglovsprövning.  
 

MARKRADON 

Vid normalriskmark ska byggnader utföras med radonskyddad grundläggning. 

 

MARKFÖRORENINGAR 

En miljöteknisk utredning har tagits fram inför samrådet. Enligt utredningen så 

finns det inga kända markföroreningar inom planområdet. Se bilaga 2.  
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ARKEOLOGI 
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. 

 

TRAFIK 

Då förskolan föreslås öka från 3 avdelningar till 8 avdelningar är det oundvikligt 

att trafiken ökar i omfattning. Samtidigt medger förskolans placering i hörnet 

mellan Djupadalsvägen/Sallerupsvägen goda möjligheter att angöra området med 

gång och cykel. Biltrafik möjliggörs primärt genom  tillfarter från Sallerupsvägen 

och Djupadalsvägen. Tillfart, ingång och cykelparkering från Nämndemansvägen  

bör vara fortsatt möjligt. Trafiksituationen bedöms som fortsatt rimlig inom 

området i och med genomförande av planförslaget.  

 

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Befintlig teknisk infrastruktur kan fortsätta att nyttjas inom planområdet. 

Planområdet förses med u-område för skydd av allmänna underjordiska ledningar.  

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller 

En bullerutredning har tagits fram inför samrådsskedet. Bullerutredningen är 

beräknad på trafikmätningar som har genomförts under mars 2020. 

Trafikmätningarna har genomförts på Sallerupsvägen, Djupadalsvägen och 

Nämndemansvägen. De trafikflöden som använts vid beräkning av buller 

inkluderar prognostiserade trafikförändringar för år 2040. Gällande riktvärden för 

trafikbuller vid skolbyggnader definieras i Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216 t.o.m. 2017:359. 

Enligt utredningen så uppfylls inte ekvivalent eller maximal ljudnivå för hela eller 

delar av friytorna. Fortsatta bullerskyddsutredningar är därför 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”. 
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SOCIALA KONSEKVENSER  

 

Tillgång till rekreativ miljö  

Planförslaget är närbeläget Eslövs allmänning som förskoleverksamheten nyttjar 

idag och kommer fortsätta att nyttja.   

Befolkning och service  

Planens syfte medger uppförande av en servicefunktion inom ett annars slutet 

område. Detta kan få till följd att fler människor befolkar platsen och använder 

övrig närbelägen service.  

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. Detaljplanen ger också kommunen byggrätt att 

upprätta en ny modern förskola som bättre gynnar verksamheten och en 

pedagogisk inriktning.    

 

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.  

 

  

221 ( 608 )



KS:2019.0562 den 25 augusti 2020 

19 

 

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
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 

Detaljplanens genomförande kräver dispens för fällning av ett antal 

biotopskyddade träd. Träden omfattas av biotopskydd avseende allé och ligger 

inom  planområdet. De träd som fälls ska ersättas. Ansökan om dispens har 

inlämnats till Länsstyrelsen. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  

Planekonomi  

Planavtal har upprättats mellan kommunen och plansökande. I avtalet regleras 

ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherrarna 

bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 

framtagande och genomförande. Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar 

eventuella ledningsomläggningar. Anslutning till kommunens allmänna vatten- och 

avloppsledningar skall ske enligt antagen taxa. 

 

Fastighetsbildningsåtgärder  

Planen förutsätter att kvartersmark för skoländamål avstyckas och bildar en egen 

fastighet. Kvartersmark för transformatorstation kan också avstyckas. Avstyckning 

prövas vid lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). 

 

Ledningsåtgärder 

Rätt att framdra och bibehålla allmänna underjordiska ledningar inom planområdet 

betecknat med ”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 ev 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.  
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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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Ekvivalent ljudnivå
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Maximal ljudnivå (95:e percentilen)
dBA ref. 20 µPa
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Beräkning maximal ljudnivå från väg
vid Skogsgläntan i Eslöv
Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser maximal
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Teckenförklaring

Förskola

Övrig byggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Friyta (skolgård)

Bilaga 3
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Tel +46 10 7225000

Box 574
SE-201 25 Malmö

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad
för Skogsgläntan i Eslöv.

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden.
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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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RADONANALYS - GJAB
 

RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 
223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 
E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 
www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2020-05-29        Sid 1(1) 
Rapport nr LE 20107   Till 

PQ Geoteknik & Miljö AB 
Järngatan 33 

      234 35 Lomma 
 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 
 MED SPÅRFILM I KANISTE R 

 
Mätplats: Skogsgläntan, Eslöv. D974. 
Datum för ankomst och analys av filmer: 25/5-20 resp. 26/5-20. 
Jordart på mätplats: lesiFsa. 
________________________________________________________________________ 
Detektor  Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm. 
      nr       på djupet 1m 

  2020    (cm)    (kBq/m3)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE 9391  8/5-19/5     90    11,1 ± 1,9  Bh 12 
LE 9392 Struken på följeprotokoll.      Bh 6 
______________________________________________________________________  
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 
 
Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 
mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 
och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 
Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 
grundvattennivå.  
 
Mätvärdet tyder på radonhalt inom normalriskintervallets nedersta del vilket innebär att 
det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Halten kan vara högre vid annan 
årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Bedömningen är något osäker 
eftersom endast en mätpunkt föreligger. Vilken typ av ventilation inne som planeras har 
också betydelse. 
 
 
Med hälsning   
 

Gilbert Jönsson, docent 

D974
BILAGA B
200703 //PQAB
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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.
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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-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 *

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-140118-01
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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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Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-140119-01

EUSELI2-00766498
Í%SQbÂÂFSa<Î

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 *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110351Provnummer: 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 *
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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 *

AR-003v55
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2020-10-05
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

Synpunkter för detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i 
Gårdstånga, Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för bostäder inom 
fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav sökande positivt planbesked den 30 april 2019. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandlingar för 
detaljplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om att detaljplanen för 
fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs 
kommun ska hållas tillgänglig för samråd.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Synpunkter för detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i 

Gårdstånga, Eslövs kommun
- Underrättelse om samråd för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, 

Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 113, 2020 Godkännande av samråd för 

detaljplanen för fastigheterna Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs 
kommun

- Planbeskrivning
- Plankarta
- Bullerutredning
- Bilaga till Bullerutredning

Beredning
Tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen har läst underlagen och bildat 
sig en uppfattning om detaljplanen.

Förvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen. 
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Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Stefan Persson Emil Ahlqvist
Förvaltningschef Administrativ samordnare
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Underrättelse om samråd för Detaljplanen 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs 
kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 18 augusti § 113 att skicka 
ut Detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun på 
samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på 
fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1.  
 
Beslutsunderlag: 
(handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/gardstanga1525mfl, under 
rubriken Status och handlingar) 

 Planbeskrivning för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i 
Gårdstånga, Eslövs kommun 

 Plankarta för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, 
Eslövs kommun  

 Bullerutredning. Utförd 2020-01-13 av Sweco Environment AB 
 
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.  
 
 
SAMRÅDSTID  2020-10-01 – 2020-11-30 
 
HANDLINGARNA  Eslövs stadshus, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag- 
FINNS HÄR  fredag kl.08.00-16.30. Eslövs stadsbibliotek, 

Norregatan 9 i Eslöv, måndag-torsdag kl. 10.00-
19.00, fredag kl 10.00-18.00, lördag 10.00-14.00. 
Eslövs kommuns hemsida, 
www.eslov.se/gardstanga1525mfl 
 
 

SYNPUNKTER  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen 
till Eslövs kommun senast 2020-11-30. 
 
Den som ingår i den upprättade samrådskretsen 
och inte framfört skriftliga synpunkter senast 
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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 
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 KS.2019.0197

Godkännande av samråd 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 bostäder inom 
fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav sökande positivt planbesked den 30 april 2019, 
se § 56. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandlingar 
för detaljplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om att detaljplanen 
för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, 
Eslövs kommun ska hållas tillgänglig för samråd.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Samråd för detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 

15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun
 Plankarta för detaljplan för Gårdstånga 15:25 med flera i Gårdstånga, Eslövs 

kommun
 Planbeskrivning för detaljplan för Gårdstånga 15:25 med flera i Gårdstånga, 

Eslövs kommun

Beredning
I Översiktsplan Eslöv 2035, som antogs av kommunfullmäktige 28 maj 2018 är 
planområdet utpekat för ändrad markanvändning-stadsbygd. Planförslaget är därför 
förenligt med Eslövs översiktsplan. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare 
och detaljplan kommer handläggas med standardförfarande.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i anslutning till 
befintlig by.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Johan 
Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägget 
att detaljplanen ska hållas tillgänglig för samråd till och med 30 november.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborg (M) med fleras 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande.
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
- Detaljplanen för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i 
Gårdstånga, Eslövs kommun hålls tillgänglig för samråd till och med 30 november 
2020.

Beslutet skickas till 
Sökande
Kommunledningskontoret
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PLANBESKRIVNING 

Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i 
Gårdstånga, Eslövs kommun
Samrådshandling

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31

Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Gårdstånga.  

Diarienummer: KS.2019.0197
Upprättad: 2020-07-31

Handlingar som tillhör detaljplanen:
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Bullerutredning
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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 
som ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser.
 

1

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31

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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Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i 
anslutning till befintlig by. Planförslaget föreslår 56 lägenheter, mellan 
Flyingevägen och väg 104 i Gårdstånga. Området utgörs idag av jord-
bruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområ-
det är cirka 31 000kvm samt ligger i en sluttande terräng. Planförslaget är 
förenligt med Översiktsplan Eslöv 2035. 

Planförslaget tar avstamp i platsens karaktär med traditionella husvolymer 
med branta sadeltak. 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. 

INLEDNING
SAMMANFATTNING
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KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31
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PLANFÖRSLAG

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31

PLANSÖKANDE Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för bo-
städer i Gårdstånga. Planavtal har upprättats mellan sökande och Eslövs 
kommun. 

PLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i anslut-
ning till befintlig by. 

MARKANVÄNDNING 
OCH STADSBILD

5

FRAMTAGNA  
UTREDNINGAR 

Följande utredning har beställts under framtagandet av planförslaget:

- Trafikbuller. Utförd 2020-01-13 av Blanka Kesek på Sweco Environ-
ment AB

PLANDATA Areal och markägoförhållanden
Planområdet är totalt cirka 31 000kvm och omfattar fastigheterna 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. Fastigheterna är privat 
ägda.

Plansituation och angränsande fastigheter
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare men följer angivelser-
na i Översiktsplan Eslöv 2035. För angränsande bostadsbebyggelse på 
den västra sidan om Flyingevägen, finns en gällande detaljplan, antagen 
1961. Detaljplanen tillåter friliggande bostadshus i ett plan samt inredd 
vind. 

Planområdets gestaltning
Den övergripande gestaltningsidén är en gårdsliknade bebyggelse i en 
parkmiljö. 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.

Demografisk information
• Närmsta grundskola och förskola ligger i Flyinge cirka 3km, från 

planområdet. 
• Närmsta grönyta/naturområde ligger cirka 200 meter från planområ-

det, längs med Kävlingeån. 
• Närmsta lekplatsen ligger cirka 100 meter bort, i närheten av  

Byasvängen.
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Bebyggelse
Planförslaget innefattar flerfamiljshus med lägenheter på cirka 60-80 kvm 
respektive 80-100 kvm. Totalt som mest 56 lägenheter. Bebyggelsen ska pla-
ceras med entrén mot Flyingevägen samt något indraget från vägsträckningen 
och fastighetsgräns. Komplementbyggnader är tänkta att placeras närmst 
Flyingevägen för att skapa ett gårdsutrymme mellan komplementbyggnad 
och huvudbyggnad. Gestaltningstanken bakom förslaget är att bebyggelsen 
kommer att följa en del av terrängen och att huskropparna ska placeras något 
oregelbundet i förhållande till varandra. Detta för att skapa en dynamik samt 
efterlikna den bebyggelsestruktur som förekommer i Gårdstångas äldre delar. 
Projektet siktar mot att möta högt ställda miljömål med modern miljöteknik 
och energilösningar så som solceller på bostadshusen och sedumtak på alla 
komplementbyggnader. 

Bostadshusen i planförslaget kommer utformas med 40-45 graders takvinkel 
med sadeltak med möjlighet till att inreda det övre planet. I andra hand kan de 
utformas med brutna tak. Tanken med det högre fasadlivet är även att till-
skapa en bullerskärm mot väg 104. Taktäckningsmaterialet på bostadshusen 
kommer vara i rött taktegel, röd eller svart bandfalsad plåt. 

Huskropparna längs med Flyingevägen är små och består främst av gathus. 
För att bibehålla den småskaliga bykaraktären som finns längs med vägen ska 
även komplementbyggnaderna vara småskaliga. Takmaterialet på komple-
mentbyggnaderna ska mestadels vara av sedum och enstaka med takpapp.  

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31

6

Figur 2. Inledande exempelskiss över föresla-
gen bebyggelse längs med Flyingevägen.  
Danielsen Spaceplanning & Architecture AB

Figur 3. Inspirationsbilder från sökandes 
arkitekt.  
Danielsen Spaceplanning & Architecture AB
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BULLER OCH  
STÖRNINGS-
SKYDD

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31
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EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

Planförslaget har utvärderats med hjälp av Boverkets verktyg för kartläggning 
av ekosystemtjänster. Planförslaget kommer främst ha positiva effekter på olika 
ekosystemtjänster i och anslutning till planområdet. Den biologiska mångfalden 
kommer att gynnas av att miljön förändras från åkermark till en parkliknande 
miljö. Sedumtaken på komplementbyggnaderna kommer även gynna den biolo-
giska mångfalden inom planområdet.  Livsmiljöerna och pollineringsmöjlighe-
terna kan på så vis bli bättre för fler djur och växter. Planförslaget har även posi-
tiva effekter på de reglerande ekosystemtjänsterna så som förbättrad luftkvalité, 
bullernivåer, dagvattenhantering, lokalklimatet, etc. Förslaget kan även komma 
att främja flera kulturella ekosystemtjänster, däribland sociala interaktioner samt 
mental och fysisk hälsa. 

Sweco har anlitats för att ta fram en bullerutredning för området. Planområdet är 
tänkt att bebyggas med fristående flerfamiljshus med tillhörande komplement-
byggnader. Utredningen undersöker effekterna av planförslaget och hur 
bullernivåerna är i dagsläget samt hur bullernivåerna kan komma att vara år 
2040. 

Byggrätt
Planområdet är cirka 31 000 kvm och exploatören önskar exploatera cirka 
5000kvm bruttoarea. Anledningen till den låga exploateringen beror på att 
den övergripande gestaltningsidén är gårdsliknade bebyggelse i en parkmiljö. 
Byggrätten begränsas av väglagen eftersom det ska vara en tillståndspliktig zon 
på minst tolv meter från väg 104. Zonen regleras med egenskapsbestämmelsen 
Mark får inte förses med byggnad, PBL 4 kap 16§. Den prickade ytan längs med 
väg 104 kommer även innefatta en bullervall. Planförslaget innefattar även be-
stämmelsen att endast 35 procent av markytan i hela planområdet får hårdgöras. 
Detta för att säkerställa att det finns genomsläpplig mark inom planområdet.  
 
Byggnader får inte placeras närmre än fyra meter från fastighetsgräns längs 
med Flyingevägen. Den prickade marken är tänkt att säkerställa utrymme för 
trädallén och dagvattendiken. Innanför den prickade marken vid Flyingevägen 
råder egenskapsbestämmelsen Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 
4 k ap. 16 § (korsmark). Inom korsmarken får byggnaderna endast inneha en 
byggnadshöjd på 2,5 meter. Detta för att säkerställa den småskaliga bykaraktären 
längs med Flyingevägen. 

Figur 4. Principsektion som visar förhållandet  
mellan komplementbyggnaden och bostadshuset.  
Näslunds Arkitektur.
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I slutsatsen av bullerutredning föreslås en 3 meter hög bullervall längs med väg 
104. Vallen resulterar i en markant sänkning av både den maximala och ekviva-
lenta ljudnivåerna mellan vägen och bebyggelsen jämfört med nollalternativet 
(utan bullervall och utbyggnad). Bullervallen bidrar även till reducerade ljudni-
våer i den omkringliggande parkmiljön samt grönytan mellan bebyggelsen och 
vägen. Vidare resulterar vallen även i en sänkning av bullernivåer för befintlig 
bebyggelse, där ljudmiljön förbättras för både utomhus- och inomhusvistelse.  
 
Riktvärde för befintlig bebyggelse överskrids eventuellt i dagens situation, 
beroende på när husen är byggda. I planförslaget klaras riktvärdena då den nya 
bebyggelsen skärmar den befintliga. Spridningsbilagor visar att både ekvivalent 
och maximala ljudnivåer sprider sig i mindre utsträckning från väg 104 i plan-
förslaget, vilket resulterar i en allmänt bättre ljudmiljö utomhus vid befintlig 
bebyggelse (se utredningen Trafikbuller. Utförd 2020-01-13 av Blanka Kesek på 
Sweco Environment AB för mer information). En bullervall är därför inte nöd-
vändig för att uppfylla riktvärden för buller i när-heten av bostäder. Exploatören 
kommer ändå att upprätta en bullervall längs med väg 104, för att skapa en mer 
attraktiv och behaglig boendemiljö.

En bullervall är därför inte nödvändig för att uppfylla riktvärden för buller i när-
heten av bostäder. Exploatören kommer ändå att upprätta en bullervall längs med 
väg 104, för att skapa en mer attraktiv och behaglig boendemiljö. 

Figur 5. Snitt 1. Av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB

Figur 6. Snitt 2. Av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB

Figur 7. Snitt 3. Av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB
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Figur 7. Situationsplan över planområdet. Av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB 
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NATUR Grönstrukturkoppling
I Översiktplan Eslöv 2035 redovisas en möjlig grönstrukturkoppling från natur-
marken längs med Kävlingeån upp till planområdet. Denna koppling förstärks 
med hjälp av vegetation som efterliknar den naturmark som omgärdar 
Kävlingeån samt med arter som återfinns i Gårdstånga. 
 
Natur, park och rekreation
Målsättningen med planförslaget är delvis att skapa en parkliknande miljö. 
Exploatören kommer att modulera terrängen inom planområdet för att skapa 
dynamik samt säkerställa att bullernivåerna följer riktvärdena. Bullervallen 
kommer skapa en barriär som reducerar synligheten av väg 104, samt stärker 
parkkaraktären i området.  

Exploatörens ambition är att plantera ny vegetation, huvudsakligen olika 
trädarter som är hemmahörande i närområdet. I mitten av planområdet kommer 
exploatören att anlägga en damm för att fördröja dagvattnet inom planområdet. 
Grönytorna mellan huskropparna kommer skapa förutsättningar till lek och re-
kreation för boende i området. Exploatören har även för avsikt att återplantera 
allén antingen med lindar eller skogslönnar längs med Flyingevägen. 

TRAFIK Angöring och biltrafik 
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. 

Gång- och cykeltrafik 
Inga gång-eller cykelvägar planeras inom planområdet.  
 
Kollektivtrafik 
Detaljplanen medför inga förändringar för kollektivtrafiken i området. 

Parkering 
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse i forma av flerfamiljshus. Par-
ke-ringen kommer att ske på kvartersmark.

Exploatören vill med planförslaget efterlikna den arkitektoniska karaktär 
som förekommer på den äldre bebyggelsen samt på omkringliggande gårdar 
i närheten av planområdet, men med modern teknik. Ny vegetation och växt-
lighet kommer att förstärka redan existerande karaktärer och strukturer så som 
trädallén längs med Flyingevägen. 

KULTURMILJÖ

TEKNISK  
FÖRSÖRJNING

Spill- och dricksvatten
Eftersom planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för spill- och 
dricksvatten kommer planområdet anslutas till det befintliga spill- och dricks-
vattennät. 
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Barnkonventionen
Inom planområdet planeras det för bostadshus i tvåplan som inrymmer lägenhe-
ter. Rumslighet och en gårdsliknande karaktär kommer att skapas mellan hus-
kropparna och ny vegetation. Gårdsområdet skapar förutsättningar för lek och 
rekreation för barn som i framtiden kommer att bo inom planområdet. 

I planområdets närhet, vid Byasvängen finns en lekplats och cirka 200 meter bort 
finns en fotbollsplan. Mellan Gårdstånga och Flyinge finns en gång- och cykel-
väg som möjliggör att lite äldre barn kan röra sig fritt i sitt närområde samt till 
skolan i Flyinge. 

Nya mötesplatser
Inom planområdet finns det flera gemensamma utrymmen, däribland gårdsmiljön 
som omgärdar huskropparna men också den parkliknande miljön som omsluter 
gårdsbebyggelsen. Planförslaget möjliggör även uteplatser i anslutning till hus-
kropparna. De gemensamma utrymmena skapar nya mötesplatser för de boende 
som bidrar till social interaktion.  

Tillgänglighet 
Inom planområdet finns inga betydande höjdskillnader som skulle kunna utgöra 
ett hinder för individer med nedsatt förmåga att orientera sig och röra sig inom 
planområdet. 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 bygglovspröv-
ning. 

Dagvatten
Eslövs kommun tillsammans med VA SYD har sedan en tid tillbaka ett pågående 
arbete med en dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun. I dag-
vatten- och översvämningsplan lyfts flera strategier för hur dagvatten och extrem 
nederbörd ska hanteras inom kommunen. Strategierna har och ska beaktas i ge-
nomförandet av detaljplanen. Inom planområdet kommer exploatören att anlägga 
en dagvattendamm, som kommer kunna hålla 2000 m³ vatten. 

Energiförsörjning
Planområdet kommer anslutas till befintligt energiförsörjningsnät.

Brandposter 
Idag finns en brandpost cirka 150 meter från planområdet, i korsningen Anna 
Brahes väg och Kaveldunsvägen. 

Avfallshantering och renhållning
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsföreskrifterna. Fastighetsägaren an-
svarar 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

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31
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Bakgrund
Föreslaget planområde ligger i Gårdstånga, mellan väg 104 och Flyingevägen. 
Området utgörs idag av jordbruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt 
sedan tidigare. Planförslaget avgränsas av befintliga vägar, väg 104 som sträck-
er sig nordväst om planförslaget och Flyingevägen öster om planområdet.

Gårdstånga ligger i ett öppet landskap präglat av jordbruket. Det gamla stations-
huset 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 Kävling-
eån utmärker området.

Figur 8.  
Vy från  
Flyingevägen över 
planområdet och 
väg 104.

BEFINTLIG 
STADSBILD 
OCH MARK-
ANVÄNDNING

Historik 
Bebyggelsen i Gårdstånga har uppkommit under olika tidsepokrar. Den äldsta 
bebyggelsen ligger i anslutning till kyrkan och Flyingevägen. 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 egna-
hemshus 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, hu-
vudsakligen sydost om Flyingevägen, i sluttningen mot Kävlingeån. Bostadshu-
sen 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.
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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 områ-
de med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där bostäder 
ingår eller kan ingå. 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. Planförslaget följer 
angivelserna i Översiktsplan Eslöv 2035.

Bostadsförsörjningsprogrammet 
I bostadsförsörjningsprogrammet som antogs december 2016, lyfts att kom-
munen bör vara förberedd på att möta en ökad efterfrågan på bostäder som 
en effekt av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. 
Bostadsförsörjningsprogrammet tar även upp att bostadsbeståndet i många 
byar mest består av småhus (i Gårdstånga finns endast småhus) och att 
bostadsbeståndet skulle behöva bli mer varierat för att öka flexibiliteten och 
underlätta för fler att bo kvar eller flytta till byn.

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 
Gårdstångas utveckling från 
mitten av 1800-talet fram till 
2018.
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Vidsträckt slotts- och odlingslandskapet kring Kävlingeån med förhistorisk 
bosättnings- och brukskontinuitet som sedan stormaktstiden präglats av 
godsförvaltning vid slotten Svenstorp och Hviderup samt Flyinge kungsgård 
och de spår förvaltningen lämnat på såväl landskapets utformning som på 
bebyggelsens och kyrkornas utveckling inom området. 

Uttryck för riksintresset lyder: Bronsåldershögar i krönläge utmed Kävling-
eån. Hviderups tidigare befästa slott från 1620-talet, senast omgestaltat på 
1920-talet med, omgivande park och rikt förgrenat allésystem, vallgravar, 
orangeri, ekonomi-och arbetarbebyggelse i tegel- och gråsten från 1800-ta-
let samt mejeri och smedja. Gårdstånga medeltida kyrka som under 1600-ta-
let kraftigt omgestaltas av Anna Brahe, monumentalt gravkor, prästgård från 
1800-talet. Hviderups välbevarade hospital från 1600-talet - ett av landets 
äldsta i sitt slag, plattgården Gårdstånga Nygård med bevarad och tidstypisk 
1800-talsbebyggelse.

Angränsande detaljplaner
För angränsande bostadsbebyggelse på den västra sidan om Flyingevägen 
finns en gällande detaljplan, antagen 1961. Detaljplanen tillåter friliggande 
bostadshus i ett plan samt inredd vind. Där så prövas lämpligt får även loka-
ler inredas för handel och hantverk.

Planuppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-30, § 56 att ge sökande 
positivt planbesked och planuppdrag.
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KULTURMILJÖ Arkeologi/Fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetet kan det påträffas fornlämningar med fornläm-
ningstypen bytomt/gårdstomt, söder om planförslaget, i närheten av 
Gårdstånga kyrka.

TRAFIK

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31

SERVICE

NATUR
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I dagsläget är serviceutbudet begränsat i Gårdstånga, viss kommersiell 
handeln finns vid Gårdstångarondellen, någon kilometer från planområdet. 
I grannbyn Getinge finns det en gårdsbutik och bilservice. I närheten av 
bostadsbebyggelsen vid Anna Brahes väg finns två fotbollsplaner.  Till stor 
del är Gårdstånga beroende av service i omkringliggande orter. Skola F–6 och 
förskola finns i grannbyn Flyinge. Så småningom kommer gårdstångaborna 
även ha tillgång till utbudet i den nya framväxande stadsdelen Brunnshög i 
norra Lund.  

Kollektivtrafik
Gårdstångas kollektiva kommunikationer utgörs i dag av regionbusslinjer 
med halvtimmestrafik längs E22. Busslinjerna Kristianstad-Malmö och Hör-
by-Lund och regionbusslinjerna Flyinge-Eslöv och Gårdstånga-Lund går vid 
Gårdstånga trafikplats vid E22. 

Vid E22/Gårdstångarondellen finns även en pendlarparkering, som möjliggör 
samåkning. 

Biltrafik
Planområdet nås med biltrafik från väg 104, via två in- och utfarter. En från 
söder vid Gårdstånga kyrka och den andra infarten ligger vid korsningen 
Viderupsvägen och Gårdstångabacken. Trafikverket är väghållare för väg 104 
och Gårdstångabacken. Flyingevägen äger och sköter Eslövs kommun. 

Under 2017 beräknade Trafikverket det genomsnittliga trafikflödet, årsdygn-
strafik (ÅDT) per dygn. Beräkningen visade att den totala årsmedeldygn-
strafiken på väg 104 är cirka 3010 fordon under ett dygn. Antalet inkluderar 
samtliga fordon, både lastbilar och personbilar. 

Gång- och cykeltrafik
Från busshållplatsen vid Gårdstångarondellen finns en gång- och cykelväg 
som går via Gårdstånga och fortsätter vidare till Flyinge. Det går även grus-
vägar till Eslöv och en cykelväg till Lund längs den gamla riksväg 15, även 
kallad Odarslövsvägen. 

Natur, park och rekreation 
Inom planområdet finns inget identifierat värdefullt naturområde. Väster om 
planområdet och befintlig bebyggelse sträcker sig Kävlingeån som omgärdas 
av naturmark. I Översiktsplan Eslöv 2035 beskrivs att området har ett högt 
rekreationsvärde och en viktig yta vid översvämningar. Naturmarken vid ån 
skapar vandringsmöjligheter både öster och västerut. Området längs med 
Kävlingeån är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Ån är även ett regionalt 
särskilt värdefullt vattendrag samt viktigt tillhåll för skyddsvärda fågelarter. 
De samlade biologiska, geovetenskapliga, rekreativa och landskapsbildsmässi-
ga värdena i Kävlingeåns dalgång är mycket stora. 
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I översiktsplanen redovisas två önskvärda utvecklingsstrategier för planområdet. 
Den ena är en grönstrukturkoppling som binder samman naturmarken vid Kävling-
eån och planområdet. Den andra önskvärda utvecklingsstrategin är en dagvattenlös-
ning inom planområdet.

Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne utgör träden längs med Flying-
evägen 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 i en 
enkel eller dubbel rad, samt är fem eller fler till antalet. Det behöver inte vara 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. 

Topografi
Planområdet sluttar svagt mot väster och Flyingevägen från väg 104. Vid väg 104 
är högsta punkten som är 26 meter över nollplanet. Lägsta punkten är 21 meter över 
nollplanet i planområdets sydvästra kant mot Flyingevägen.  

Geotekniska förhållanden och markradon
Planförslaget ingår i området som har identifierats som normalrisk för radon. Hög-
riskområden kan dock förekomma lokalt med hänsyn till Eslövstraktens geologi.  

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består planområdet främst av post-
glacial sand, med undantag från i norra delen av planområdet där marken huvud-
sakligen består av glacial lera och möränfinlera. Morän är i regel bra byggbarmark, 
dock finns det risk för tjäle. Lerområden har lägre bärighet än morän och grundlägg-
ning av hus ska noga övervägas. Leran kan vara mycket olika packad och det kan 
därför vara bra att genomföra en geoteknisk undersökning för bedömning av 
grundläggningsmetod innan byggnation.

KS.2019.0197 Samrådshandling 2020-07-31
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Figur 10. Utsnitt från SGU som visar jordarter i området. 

298 ( 608 )



TEKNISK  
FÖRSÖRJNING
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Spill- och dricksvatten
Planområdet ligger utanför VA SYD:s verksamhetsområde för dag-, spill- och 
dricksvatten. Exploatören ansöker hos VA SYD om att ansluta till det befintli-
ga ledningsnätet för dag- spill- och dricksvatten.

Dagvatten
Idag är det befintliga dagvattennätet väldigt belastat. Vid extrema skyfall stiger 
avloppsvattnet hos flera hushåll i Gårdstånga. Detta beror på att avloppsnätet 
och dagvattennätet bitvis är sammankopplat. 
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BULLER I Eslövs översiktsplan står att närheten till väg E22 och väg 104 påverkar ljud-
miljön i Gårdstånga vilket bör åtgärdas i samband med ny bebyggelse. 

I planförslaget föreslås en bullervall som kommer åtgärda bullerproblemati-
ken. 
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KONSEKVENSER
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Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken
Kommunledningskontoret bedömer med vägledning av förordningen om mil-
jökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydan-
de 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 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Svenstorp - Hviderup 
- Flyinge - Västra Hoby [M80] (delen i Gårdstånga sn). Bebyggelsen inom 
planområdet är tänkt att smälta in i den befintliga bebyggelsestrukturen och 
karaktären som kännetecknar Gårdstånga. Ett genomförande av planförslaget 
bedöms inte medföra några negativa effekter på riksintresset

MILJÖ-
KONSEKVENSER

Vattenkvalitét 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. De-
taljplanen 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 på-
verkan på ytvattenförekomstens kemiska och ekologiska status.

Luftkvalitét
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 
Enligt Årsrapport för Eslövs kommun 2018 - Kontroll av luftkvalitet inom 
samverkansområdet Skåne, är luftföroreningarna i Eslöv koncentrerade 
främst längs med järnvägen och större vägar. Beräknade årsmedelvärdet 
för kvävedioxid ligger kring 10–15 μg/m3 i Eslövs tätort och 5–8 μg/m3 på 
landsbygden.
 
Detaljplanen möjliggör uppförandet av cirka sju huskroppar med lägenheter. 
Planförslaget innebär en minimal ökning i trafikmängden. Den ökade tra-
fikmängden bedöms vara cirka 112 fordonsrörelser per dygn. Kommunled-
ningskontoret bedömer att planförslaget inte har någon negativ inverkan på 
luftkvaliteten i området.
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MILJÖKVALITETS-
NORMER (MKN)

ÖVERSVÄMNING 
OCH SKYFALL 

Enligt Eslövs skyfallskartering från 2019 över Gårdstånga, pekas planområ-
det ut som en del i det området som drabbas av översvämningar vid extrema 
skyfall. Enligt flödespilarna rinner markvatten från fastigheten Gårdstånga 
15:1, väg 104 och Gårdstångarondellen. Vattnet samlas i norra delen av plan-
området och rinner senare vidare till befintlig bebyggelse väster om  
Flyingevägen. 
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Figur 11. Utsnitt från Eslövs kommuns skyfallskartering. 

DAGVATTEN Idag rinner markvatten från grannfastigheten Gårdstånga 15:1 (nordost om 
väg 104), under vägen och vidare ner till norra delen av planområdet. Det 
vattnet belastar det befintliga dag- och spillvattensystemet, som på sina delar 
är sammankopplat. Detta leder till att flera hushåll väster om planområdet 
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 Kävlingeån. Om vattnet från åkrarna kan und-
vika att nå det befintliga dagvattennätet kan planförslaget anslutas till VA-nä-
tet. Diket som avleder dagvattnet kommer att anläggas innan planförslaget 
har vunnit laga kraft. 

Dammen som föreslås inom planområdet kommer samla dagvatten vid stora 
regnmängder och därigenom fördröja hanteringen inom planområdet samt 
innan det når det kommunala spill- och dagvattennätet. Inom användningsbe-
stämmelsen Dagvattendamm, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p, i planområdet kommer 
vegetation planteras för att väva samman dammen med omkringliggande ytor.

Det kommer även att anläggas avskärande diken längs med planområdets 
västra och norra fastighetsgräns. Detta för att samla och fördela dagvatten 
som faller inom planområdet. Dagvattnet kommer i sin tur ledas vidare till 
dagvattendammen i norra delen av planområdet. Sedumtaket på komplement-
byggnaderna kommer även bidra till att regnvatten fördröjs inom planområ-
det.

Figur 12. Utsnitt av det avskärande diket längs med planområdets västra fastighetsgräns. 
Danielsen Spaceplanning & Architecture AB

301 ( 608 )



NATURMILJÖ  
OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD

Skyddsvärda och biotopskyddade träd
Trädraden som består av stora och gamla skogslönnar (Acer platanoides), be-
döms enligt Eslövs kommuns miljöavdelning och Länsstyrelsen i Skåne som 
särskilt skyddsvärda. Träden ingår i den trädinventering som Eslövs kommun 
utförde år 2015. Träden är gamla och skogslönnen är en inhemsk art samt att 
flera av träden har stora håligheter som fungerar som levnadsmiljöer för flora 
och fauna. 
I kommunens trädinventering lyfts även att allén behöver återplanteras och 
om träden av någon anledning måste fällas ska dispens från biotopskyddet 
sökas hos Länsstyrelsen i Skåne.

Ny vegetation 
I planförslaget föreslås att ny grönska och vegetation kommer planteras 
inom planområdet, vilket kommer förbättra den biologiska mångfalden inom 
området, men även för hela Gårdstånga. För att gynna den biologiska mång-
falden ytterligare bör olika arter av träd, buskar och perenner planteras inom 
planområdet. 
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EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

Planförslaget har utvärderats medhjälp av Boverkets verktyg för kartläggning 
av ekosystemtjänster. Planförslaget kommer 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.

Figur 13. Vy över de 
befintliga  
skogslönnarna som 
står längs med  
Flyingevägen.
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HÄLSA OCH 
SÄKERHET

Buller
Sweco utförde 2020-01-13 en bullerutredning, där bullernivåerna utredes för 
planområdet samt för angränsande bebyggelse. Bullerutredningen tar avstamp 
i hur bullersituationen kan komma att se ut utifrån en trafikprognos år 2040. I 
bullerutredningen lyfts möjlighet att anrätta minst 1 meter hög bullervall längs 
med väg 104 för att minska bullernivåerna för den nya bebyggelse. 

Ljudnivåer påverkas främst av väg 104, men även E22. Inga andra bullerkällor 
bedöms påverka planområdet. De trafikflöden som Sweco använt vid beräkning 
av buller inkluderar prognostiserade trafikförändringar för år 2040.
Nedan listas gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader eller 
nybyggnation:

- 30 dBA inomhus
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

MARKRADON För normalriskområden för markradon ska byggnader utföras med radonskyd-
dad grundläggning. 

TRAFIK I tidig dialog med Trafikverket, framkom att planförslag skulle generera väldigt 
lite årsmedeldygnstrafik. Årsdygnstrafiken (ÅDT) hade ökat med cirka 228, om 
det blir 56 lägenheter och varje hushåll kör 4 rutter per dygn. Inga nya in- och 
utfarter kommer att upprättas från planområdet till väg 104. 
Kommunledningskontoret bedömer att ett genomförande av planförslaget kom-
mer skapa en minimal trafikökning i Gårdstånga. 
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Enligt Eslövs kommuns handläggarkarta finns inga kända markföroreningar i 
området. Det har inte heller utförts några markundersökningar i eller i anslut-
ning till planområdet. 
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HUSHÅLLNING  
MED  
NATURRESURSER

Planområdet omfattar cirka 3 hektar jordbruksmark av klass 6-9. Planförsla-
get tar värdefull jordbruksmark i anspråk men området ingår i det som har 
pekats ut som ändrad markanvändning-stadsbygd i Översiktsplan Eslöv 2035. 
Kommunledningskontoret 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 Gård-
stånga. 

ARKEOLOGI Riksantikvarieämbetet har identifierat två områden i närheten av planförsla-
get, som kan ha möjliga fornlämningar av lämningstypen boplats. Om forn-
lämningar finnes i samband med markarbete, ska arbetet avbrytas på den yta 
där fornlämningar påträffas och exploatören ska kontakta länsstyrelsen.

MARK-
FÖRORNINGAR
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Figur 14. Bullernivån år 2040. Figuren 
visar hur situationen kan komma att se 
ut om ingen bebyggelse och bullervall 
upprättas inom planområdet. 

Figur 15. Bullernivån år 2040. Figuren 
visar hur bullersituationen kan komma 
att se ut om enbart den nya bebyggelsen 
inom planområdet upprättas. 

Figur 16. Bullernivån år 2040. Figuren 
visar hur bullersituationen kan komma 
att se ut om både ny bebyggelse och bul-
lervall upprättas inom planområdet. 
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I figur 12 redovisas hur den maximala ljudnivån kan komma att se ut år 
2040. Ljudnivån som uppgår till 64-65 dBA uppnår inte riktvärdet för bul-
lernivåer i närheten av bostäder.  Bullersituationen kommer förbättras för 
befintlig bebyggelse, väster om Flyingevägen när de nya bostäderna tillkom-
mer (se figur 13). Gränsvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning 
till bostad, uppnås precis vid fasaden närmst vägen på de nya bostadshusen. I 
figur 14 redovisas hur bullersituationen kan komma att se ut om en bullervall 
upprättas mellan den nya bebyggelsen och väg 104. Bullernivåerna förbätt-
ras främst för den befintliga bebyggelsen men även för den som föreslås i 
planförslaget. Dessutom uppfylls riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats 
i anslutning till bostad. 

Kommunledningskontoret bedömer att en bullervall kommer att krävas för 
att säkerställa att bullernivåerna följer de angivna riktvärdena. 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 
bebyggelsen. Bullervallen kommer även gynna den befintlig bebyggelsen i 
Gårdstånga. Kommunledningskontoret förespråkar att bullervallen integre-
ras medhjälp av vegetation för att skapa ett trivsamt grönstråk för boende i 
området.  

Läs mer om Sweco:s bullerutredning för Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, 
m.fl. i Utredningen, Trafikbuller. Utförd 2020-01-13 av Blanka Kesek på 
Sweco Environment AB

God bebyggd miljö 
God bebyggd miljö är ett miljömål som beslutades av Riksdagen år 2012. 
Miljömålet definieras på följande sätt av Riksdagen:  

Syftet med målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.  
 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpas-
sat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 

För att kunna arbeta mer konkret med styrningen mot en God bebyggd miljö 
finns tio preciseringar som regeringen beslutade om den 26 april 2012. 
Preciseringarna innefattar bland annat att området ska ha en hållbar bebyg-
gelsestruktur, infrastruktur, tillgång till natur- och grönområden, bevara och 
utveckla kulturvärden, etc. Kommunledningskontoret bedömer att planför-
slaget tar fasta på majoriteten av preciseringar och att förslaget uppfyller 
miljömålet för God bebyggd miljö. 
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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. Polybro-
merade difenyletrar används som flamskyddsmedel i bland annat textil, möb-
ler och plastprodukter och tros 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 Kommunledningskontoret och exploatö-
ren. I avtalet regleras ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljpla-
nearbetet. Exploatören bekostar eventuella undersökningar och utred-
ningar som erfordras för detaljplanens framtagande och genomförande.

ORGANISATORISKA  
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. Exploatören ombe-
sörjer och bekostar eventuella ledningsomläggningar. Anslutning till det 
allmänna vatten- och avloppsledningar skall ske enligt antagen VA-taxa.

Skötsel och underhåll
GMR Fastigheter AB kommer förvalta och bedriva skötseln av bostads-
husen och omkringliggande ytor. 

Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer fastighetsägaren an-
söka om fastighetsreglering för att bilda en fastighet som utgörs av plan-
området. I samband med det bör exploatören ansöka om omprövning av 
Gårdstånga gemensamhetsanläggningen GA:2, så att in- och utfarterna 
kan ansluta till gemensamhetsanläggningen. Exploatören kommer även 
att behöva ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningen GA:2 
i det nordvästra hörnet av planområdet, vid infarten från Gårdstånga-
backen. I plankartan föreslås att en del av GA:2 ska ingå i planområdet.

Ansökan om fastighetsbildning 
Detaljplanen förutsätter lantmäteriförrättning. Ansökan om förrättning 
lämnas till Lantmäterimyndigheten.

 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR OCH  
KONSEKVENSER 
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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 

313 ( 608 )

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket


  

   

 
 

3 (9) 
 

PM TRAFIKBULLER 

2020-01-13  

 

VERSION 2.1 

FÖRHANDSBESKED GÅRDSTÅNGA 

 

 

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) 

316 ( 608 )



   

 
 
 

 

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.  

318 ( 608 )



   

 
 
 

 

8 (9) 
 
PM TRAFIKBULLER 

2020-01-13  

 

VERSION 2.1 

FÖRHANDSBESKED GÅRDSTÅNGA 

 

 

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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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:
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2020-10-28
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

Synpunkter på granskning för detaljplan 
fastigheterna Färgaren 8 och 19

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september, 2020 att skicka ut 
detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv på granskning. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra ny bostadsbebyggelse med centrum-, handels-, och kontorsanvändning på 
fastigheten färgaren 8 och 19 i Eslöv. Kommunledningskontoret bedömer att 
detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Granskningsskedet är sista möjligheten 
att lämna synpunkter på detaljplanen innan kommunstyrelsen fattar beslut om att anta 
detaljplanen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Synpunkter på granskning för detaljplan för fastigheterna 

Färgaren 8 och 19
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 135, 2020 Granskning för detaljplan för 

fastigheterna Färgaren 8 och 19
- Underrättelse om granskning gällande detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv
- Samrådsredogörelse Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun
- Kulturmiljöutredning
- Riskutredning för del av kv. Färgaren
- Plankarta
- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM – Geoteknik och Markmiljö
- Skuggstudie
- Skyfallsanalys höjdsättning

Beredning
Tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av underlaget för 
att bilda sig en uppfattning om detaljplanen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen inga synpunkter på förslaget.
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Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter att lämna på förslaget

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Stefan Persson Emil Ahlqvist
Förvaltningschef Administrativ samordnare

329 ( 608 )



Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 135 KS.2020.0213

Granskning för detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 och 19 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Färgaren 8 och 19 var föremål för en planprocess under åren 2016 till 
och med 2019. Eslövs kommun antog detaljplanen i juni 2019. Detaljplanen 
överklagades sedan av sakägare och mark- och miljödomstolen dömde till deras 
favör. Detaljplanen har sedan reviderats i samråd med fastighetsägarna och en 
kulturmiljöutredning har tagits fram. Detaljplanen var därefter föremål för 
samråd från och med 9 juni 2020 till och med 7 juli 2020. Inkomna synpunkter under 
samrådet redovisas i samrådsredogörelsen. Revideringarna av planhandlingarna efter 
samrådet framgår av planbeskrivningen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om granskning för detaljplan för fastigheterna 

Färgaren 8 och 19
 Plankarta för fastigheterna Färgaren 8 och 19
 Planbeskrivning för Färgaren 8 och 19 i Eslöv, Eslövs kommun, 

granskningshandling, daterad 8 september 2020
 Samrådsredogörelse för detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 och 19
 Kulturmiljöutredning, bilaga 1
 Risk och bullerutredning, bilaga 2
 Geoteknisk och Markmiljöutredning, bilaga 3
 Skuggstudie, bilaga 4
 Skyfallsutredning, bilaga 5

Beredning
Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan för att pröva lämpligheten för 
bostadsbebyggelse med inslag av centrum-, kontors- och handelsfunktion på 
fastigheterna Färgaren 8 och 19. Fastigheterna består idag av en parkeringsyta samt 
byggnad med handel och kontor. Området är planlagt sedan tidigare och 
Kommunledningskontoret handlägger detaljplanen med standardförfarande. 
Kommunledningskontoret tecknade planavtal med sökande innan planarbetet 
inleddes.

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
bostadsändamål och ovan nämnda funktioner inom fastigheterna Färgaren 8 och 19. I 
Eslövs översiktsplan anges planområdet som stadsbygd. Detaljplanen är förenlig med 
gällande översiktsplans intentioner.
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Jäv
Fredrik Ottesen (SD) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen av ärendet.

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

Beslut
- Detaljplanen för fastigheterna Färgaren 8 och 19 i Eslöv, Eslövs kommun, sänds 
ut på granskning. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Sökande
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Underrättelse om granskning               
Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020 att skicka ut 

detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv på granskning. Detaljplanens syfte är 

att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med centrum-, handels-, och 

kontorsanvändning på fastigheten Färgaren 8 och 19 i Eslöv. 

Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen är förenlig med 

översiktsplanen. Granskningsskedet är sista möjligheten att lämna synpunkter 

på detaljplanen innan kommunstyrelsen fattar beslut om att anta detaljplanen. 

 

Granskningstid  19 oktober – 9 november 2020 

 
Här finns handlingarna Stadshusets foajé, Eslövs biblioteks foajé samt  

tillgängliga digitalt på kommunens hemsida under rubriken 

Status och handlingar-Detaljplan granskning. 

 www.eslov.se/fargaren8och19 

 

Handlingar   Plankarta för Färgaren 8 och 19  

 Plan- och genomförandebeskrivning Färgaren 8 

och 19  

 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott   

 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 1 Kulturmiljöutredning  

 Bilaga 2 Risk och bullerutredning  

 Bilaga 3 Geoteknisk och Mark och 

miljöutredning  

 Bilaga 4 Skuggstudie  

 Bilaga 5 Skyfallsutredning 

  
Lämna synpunkter Synpunkter kan lämnas med e-tjänst: 

https://service.eslov.se/GranskningFargaren 
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eller skickas med e-post till: 

kommunledningskontoret@eslov.se 

 

eller med brev till:  

Kommunledningskontoret  

Eslövs kommun  

241 80 Eslöv  

 

Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen lämnas till Eslövs kommun under 

granskningstiden. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat 

någon skriftlig synpunkt på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslut 

att anta detaljplanen. 

 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Det innebär att det finns 

möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen vid två tillfällen, samråd och 

granskning, innan detaljplanen antas. Detaljplanen har varit på samråd under 

perioden 9 juni till 7 juli 2020.  

 
Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella 
övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om 
detaljplaneförslaget. Om er fastighet övergått till ny ägare, ombeds ni att 
förmedla vidare den här underrättelsen. 
 

 

 

Sofia Svensson 

Planarkitekt  
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Samrådsredogörelse            
Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslövs 
kommun  
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Enligt beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26, § 77, har 
förslag till rubricerad detaljplan varit utställd för samråd under tiden 2020-
06-09 – 2020-07-07. Totalt 13 yttranden har inkommit. Sakägare och andra 
som har ett intresse har beretts tillfälle till att yttra sig angående 
samrådshandlingen genom utsända handlingar. 
 
 
YTTRANDEN 
Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive ingen erinran (i.e.) redovisas 
nedan.  
 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen     m.e. 
1.2 Trafikverket     m.e 
1.3 Lantmäteriet    m.e 
1.4  Räddningstjänst Syd    m.e 
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1  Kultur och fritidsnämnden   i.e 
2.2  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.3  Barn- och Familjenämnden  i.e 
2.4 Vård och omsorgsnämnden   m.e 
2.5 MERAB    i.e 
2.6 Kraftringen     m.e  
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3. Övriga
3.1 m.e.
3.2 m.e.
3.3 

Sakägare 1
Anonym 
Nice Fastighetsförvaltning m.e.

1. Statliga Myndigheter
1.1 Länsstyrelsen m.e.

Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder, handel samt 
centrumfunktioner på kvarteret Färgaren i centrala Eslöv. Se figur 1 för 
orientering.  Planprocessen genomförs med ett standardförfarande. 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB), 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Planförslaget bedöms som 
förenlig med Gällande översiktsplan och tillhörande granskningsyttrande. 

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintressen kommunikationer  

Planområdet ligger i närheten av spårområde för Södra stambanan och Eslövs 
bangård. Södra stambanan är utpekad som 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. Det ska framgå av 
planhandlingarna hur planförslaget förhåller sig till riksintresset och en 
bedömning hur det påverkas. 

Buller 
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om 
bullersituationen. Det framgår av planbeskrivningen att delar av planområdet 
inte klarar gällande riktvärden men vilka bullervärden som olika delar av 
planområdet beräknas få redovisas inte. Det ska av planhandlingarna framgå 
vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas för och tillföras 
planhandlingarna. I det fall det finns flera bullerkällor behöver beräkningen ta 
hänsyn till detta. Värdet för buller beräknas till den gräns för byggrätt som 
planen medger i full utbyggnad, för samtliga våningsplan.  
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Utöver att redovisa bullersituationen behöver planen säkerställa lämpliga 
åtgärder så att gällande bullerförordning följs. Det måste framgå av 
planbeskrivningen vilka åtgärder som är lämpliga, samt vilken del av 
planområdet som kräver dessa åtgärder för att säkerställa att riktvärdena 
innehålls. Nu redovisad planbestämmelse anger inte på ett tydligt sätt vilka 
åtgärder som krävs. T.ex. hänvisas till teknisk lösning men det framgår inte 
vilken teknisk lösning som åsyftas varför det inte går att bedöma om en sådan 
är lämplig. I sammanhanget rekommenderas att ta del av Boverkets PBL 
Kunskapsbanken för lämpliga planbestämmelser: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-
detaljplanering/reglering-i-detaljplan/ 

Farligt gods 
Upprättad riskutredning har enligt planhandlingarna krav om hur ventilation 
ska hanteras ur risksynpunkt för planområdet. Dessa behöver tydligare framgå 
i planhandlingarna vad som krävs för att göra marken lämplig ur risksynpunkt. 
Dessa åtgärder behöver säkras upp som planbestämmelser b# 
”byggnadsteknisk åtgärd”. 

Länsstyrelsens rådgivning 
Markföroreningar 
Bestämmelse för avhjälpande av markförening innan startbesked kan 
förtydligas så att det framgår att startbesked inte får ges innan markförorening 
har avhjälpts. 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande Ri-kommunikationer, 
buller och farligt gods, enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter 
utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: 

Plankartan är kompletterad med ny planbestämmelse b2 – ventilation ska 
vändas från riskområde.  

Planbestämmelse om buller f6 omformuleras. 

Plankartans bestämmelse om markföroreningar läggs under rubrik 
administrativa bestämmelser och förtydligas.  
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Planbeskrivningen uppdateras angående planförslagets förhållande till 
riksintresse för kommunikation.  

Planbeskrivningen kompletteras med vilka bullernivåer som gäller inom 
planområdet.  

1.2 Trafikverket m.e

Samråd 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation för bl.a. bostäder och 
kontor i central Eslöv. Trafikverket har yttrat sig i både samråd och 
granskning (se TRV 2017/108723 och TRV 2018/130901) men planen kom 
att överklagas och är efter ändringar åter på samråd. 

Järnväg 
Detaljplanerområdet ligger cirka 100-150 meter väster om spårområde för 
Södra stambanan och Eslövs bangård. Södra stambanan är utpekad som 
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 påminna om att Eslövs kommun ingår i utredningsområdet 
för nya stambanor mellan Lund och Hässleholm. 

Buller 
Planen anger att man haft dialog med Länsstyrelsen i Skåne om lämplig 
reglering av riktvärden för trafikbuller och följande planbestämmelse gäller: 
f4 - ”Lägenheter ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet är orienterade mot en ljuddämpad sida, där fasad exponerad mot 
bullerkälla utformas med teknisk lösning så att gällande riktvärden för 
buller från väg- och spårtrafik kan uppfyllas. Alternativt ska lägenheter 
utformas enkelsidiga så att gällande riktvärden för buller från väg och 
spårtrafik uppfylls.” 

Det åligger även sökande av bygglov att inkomma med ett 
gestaltningsförslag och/eller teknisk lösning som innebär att gällande 
riktvärden för buller från väg- och spårtrafik kan uppfyllas. 
Bullerbestämmelserna ska inte verka begränsande på järnvägstrafiken på 
Södra Stambanan eller begränsa riksintresse för kommunikation. 
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Trafikverket har inget ytterligare att erinra gällande hantering av buller, utan 
förutsätter att gällande riktvärden för buller säkerställs av kommunen och 
eller exploatören. 

Farligt gods 
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. 

Luftfart 
Trafikverket noterar att byggnadshöjden sänkts från 25-21,5 meter till 19,5-
16,5 meter. Därigenom föreligger inget behov från Trafikverket att granska 
planen utifrån påverka på Trafikverkets signal- och trafikledningssystemet 
eller påverkan på närliggande flygplatser. 

Trafikverket är positiva till att planen reglerar högsta totalhöjd samt att 
våningsantal utgått. 

Kommentar: Se svar till 1.1 angående riksintresse kommunikation och 
buller.  

1.3 Lantmäteriet m.e

Plankarta med bestämmelser  
Bestämmelse om startbesked synes vara en administrativ bestämmelse och 
bör då läggas under denna rubrik.  

Genomförandebeskrivning  
I planhandlingarna nämns att sophantering för Färgaren 8 och 19 planeras 
inom Färgaren 8. För det fall att det blir en gemensam sophantering för 
dessa fastigheter bör det informeras om att gemensamhetsanläggning kan 
inrättas, eller i vart fall hur rätten för Färgaren 19 då är tänkt att ordnas. 
Skulle officialrättigheter bli aktuella och överenskommelse inte träffas 
beslutar Lantmäteriet om ersättning för markupplåtelse efter 
officialvärdering. Förrättningskostnader kommer också att åläggas berörda 
fastighetsägare. Information om dessa ekonomiska konsekvenser kan inte 
återfinnas i planhandlingarna. 

Kommentar: Plankartan uppdateras enligt anvisning om startbesked. 
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Genomförandebeskrivning kompletteras avseende förutsättningar om 
gemensam sophantering. 

1.4 Räddningstjänst Syd m.e

Riskhänsyn  
Riskutredningen gällande närheten till FG-led visar på att riskerna anses 
ligga på sådana värden att dessa anses tolerabla. Riskutredningen omfattar 
även rekommenderade riskreducerande åtgärder. Räddningstjänsten Syd har 
inget att erinra om i frågan.  

Brandvattenförsörjning  
Befintligt brandpostnät finns i området. 

Insatstid  
Inom normal insatstid (10 minuter). 

Räddningstjänstens tillgänglighet  
Räddningstjänstens tillgänglighet behöver säkerställas. Detta omfattar även 
tillgängligheten till innergården. Tillgängligheten för räddningstjänsten 
redovisas inte i samrådshandlingen och det är därför svårt att ta ställning i 
frågan.  Boverkets byggregler medger att räddningstjänstens bärbara stege 
kan användas om det vertikala avståndet mellan marken och ett fönsters 
underkant eller balkongräcket inte överstiger 11 meter (vanligtvis fyra 
våningar). Det ska i dessa fall även säkerställas att det finns en tillräckligt 
stor uppställningsyta för den bärbara stegen. Av samrådshandlingen framgår 
det som att byggnaderna mot gatan kommer vara uppförda i sex till sju 
våningsplan vilket gör att utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
bärbara stegar inte är möjlig för höghusen. Lägenheter som endast vetter in 
mot gården behöver därför säkerställa sin utrymning utan hjälp av 
räddningstjänsten.  

Det finns förutsättningar för utrymning av bostäder med hjälp av 
räddningstjänstens höjdfordon som vetter ut mot gatan. För att detta ska 
vara möjligt ska tillgängligheten utformas i enlighet med våra råd och 
anvisningar ”Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd” i vilken det 
framgår vilka förutsättningar som krävs för att kunna utrymma med hjälp av 
räddningstjänsten, se 
https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/foretag/utrymning-med-hjalp-
av-raddningstjansten-syd_20181101.pdf. Om tillgänglighet till 
balkong/fönster inte kan säkerställas från samtliga bostadslägenheter så kan 
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trapphus behöva utformas som Tr2, alternativt utförs två utrymningsvägar 
från respektive lägenhet som båda kan användas utan hjälp av 
räddningstjänsten.  

Räddningstjänsten vill flagga för att underjordiska garage sällan uppfyller 
de krav på bärighet som behövs för att räddningstjänstens höjdfordon ska 
kunna ställa upp samt köra på marken ovanpå. Detta är viktigt att ha i åtanke 
vid planering av utrymningsstrategier för de olika byggnaderna.  

Övrigt  
Kraven gällande skydd mot brandspridning mellan byggnader behöver 
beaktas extra noga då delar av planerad bebyggelse kommer att ligga närmre 
än åtta meter till redan befintlig bebyggelse. 

Kommentar:  Räddningstjänsten har i fortsatt samråd med kommunen 
klargjort att den tänkta portalen inte har tillräckliga dimensioner för att 
räddningstjänstens fordon ska kunna köra in på gården. Det innebär att de 
lägenheter som endast vetter in mot gården måste säkerställa sin utrymning 
utan hjälp av räddningstjänsten. Utrymningsvägar kommer närmare att 
klargöras i fortsatt dialog med Räddningstjänsten under 
bygglovsprocesssen.  

2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder
2.1 Kultur och fritidsnämnden i.e

2.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden m.e

Förvaltningen har granskat förslaget och har följande synpunkter: 
Miljöavdelningen anser inte att de intressen som avdelningen bevakar berörs 
av de ändringar som gjorts av detaljplanen efter planen överprövades. 
Avdelningen har dock några synpunkter gällande dagvattenhanteringen samt 
mindre skrivfel. 

Kart- och bygglov och Gata, Trafik och Park ser positivt på att en 
kulturmiljöutredning har tagits fram. Den redovisar tydligt hur den 
planerade bebyggelsen kommer att påverka stadsrummet. 
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Plankarta 
Kart- och bygglov: Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter 
behöver ändras för att bli tydligare, till exempel ”Högsta byggnadshöjd i 
meter”. Om takkupor, hissanordningar m.m. (med mera) får överskrida 
byggnadshöjden utan begränsning kan detta skapa en höjning av byggnaden 
som uppfattas som ytterligare en våning. 
Vid granskning av bygglov utgår vi ifrån definitionen av byggnadshöjd i 
plan- och byggförordningen (2011:338) 1 kap. 3 §. Av tredje stycket i 
förevarande paragraf följer att byggnadshöjden ska räknas upp till 
skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt 
byggnaden berör byggnadens tak. Vilka takkupor som tillåts, utan att 
påverka byggnadshöjden, avgörs sedan av rättspraxis.  
Bestämmelsen som lyder ”Högsta totalhöjd i meter. Byggnadsdelar 
(takkupor, hissanordning m m) får överskrida totalhöjden.” behöver ändras. 
Föreslagen ny lydelse ”Högsta totalhöjd i meter.” Legaldefinition av 
begreppet totalhöjd saknas. Av Boverkets hemsida framgår att: 
”Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd på byggnader inklusive 
uppstickande delar ovanför en takkonstruktion, till exempel skorstenar, 
antenner, master och hisschakt. Med bestämmelser om högsta totalhöjd 
reglerar kommunen alltså den absolut högsta tillåtna höjden på en byggnad. 
Då markförhållandena är mycket oregelbundna bör totalhöjden anges som 
en plushöjd över ett givet nollplan.” 
Syftet med bestämmelsen f1, ”Inglasning av balkong på översta våning får ej 
ske ut mot gata”, är oklart. Förhåller man sig till begreppen som reglerar 
höjd, så borde det räcka. 

Enligt planbestämmelsen f5 ska sockelhöjd mot gata för bostadsändamål 
vara mellan 0,3 till 1,2 meter (m). Detta innebär enligt planbeskrivningen 
sidan 7 att färdig golvhöjd för den första våningen inte ska ha samma nivå 
som gatans höjd. Planbestämmelsen innebär att tillgängligheten till 
bottenplanet måste lösas med hiss eller ramp på kvartersmark. 

Planbeskrivning 
2. Planförslag
2.1 Bebyggelse
Bostäder med handels- eller centrumfunktion mot gata
Kart- och bygglov: En hänvisning till sektionen på sidan 10, Figur 6, kan
läggas in här för att visa hur en takvinkeln på 45 grader möjliggör
takterrasser mot gården. Balkonger på lägre höjd kan belasta byggrätten
alternativt inte tillåtas över gatumark.
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Övergripande uttrycks- och gestaltningsidé sid.6-7 
Kart- och bygglov: Syftet med planbestämmelsen f1 behöver förtydligas här. 
Bestämmelsen kan gälla inglasning av balkonger i takfallet men också 
översta våningen längs fasaden om vinden inte räknas som våning. 
När färdig golvhöjd på första våningen (bottenvåningen) ligger över 
gatuhöjd enligt bestämmelsen f5 kan det krävas ramper vid entréerna som i 
så fall ska ligga i byggnaden eller på kvartersmark.  

Gård, sid 8 
Gata, Trafik och Park: In- och utfart från Färgaren 19 sker via minst en 
portal mot Kanalgatan. Om godstrafik ska fortsätta enligt nuvarande 
förhållande krävs två portaler enligt texten i samrådshandlingen. Körspåret 
som illustreras på sidan 11 i Bilaga 5 tar hela gatan i anspråk. Vändning på 
innergården redovisas ej, och som vi ser det kommer lastning och lossning 
att behöva ske från Södergatan eller Bryggaregatan, inte från Kanalgatan 
som beskrivet på sid. 9 i samrådshandlingen. Enligt bilaga Kanalgatan 
Flygbild och situationsplan gällande omgestaltning av Kanalgatan, mellan 
Villavägen och Bryggaregatan, kommer tung trafik inte har möjlighet att 
angöra vid dessa in- och utfarter då svängradien blir för liten. Tung trafik 
kommer att behöva angöra vid annan plats. Det är tänkt att Kanalgatan blir 
enkelriktad, med cykling i blandtrafik.  

Kart- och bygglov: Utformningen med avfasning av hörn i portaler mot 
Kanalgatan kommer troligen inte att ske utan en planbestämmelse om detta 
på plankartan.  

2.2 Trafik sid 10 
Gata, Trafik och Park: Vi saknar en ordentlig utredning för trafik! Hur ska 
lastbilarna komma in? Ska de vända inne på bostadsgården? Det är redan 
mycket som ska få plats på gården (Innergård med gårdshus, plantering, 
cykelparkering, förråd, miljörum dagvattenhantering enligt Figur 2 s 7 i 
samrådshandling) och vi ställer oss ytterst tveksamma till det lämpliga att 
även få in tung trafik på en innergård. Detta går heller inte ihop med 
avsnittet om Barnkonventionen på sidan 18, där man tar upp att barns 
möjlighet att vistas inom området ökar i och med planförslaget, eftersom det 
möjliggör en bostadsgård som ger goda förutsättningar till social tillvaro 
och lek. Detta är synnerligen olämpligt om tung trafik, om ens någon trafik 
alls, ska in på ovan nämnda bostadsgård. 

Figur 8 sid. 11 
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Ordet stenkista föreslås ersättas med dagvattenkassett. 

3.1 Markanvändning 
Biltrafik, sid 12 
Här står att gällande hastighetsgräns på Södergatan och Bryggaregatan är 40 
km/h, men det som gäller är 30 km/h som gäller för båda gatorna. 30 km/h 
gäller i hela centrum.  

4.3 Omgestaltning av Kanalgatan sid.14 
Gata, Trafik och Park (GTP): Vi ställer oss positiva till att 
samrådshandlingen tar upp att ett ”slutligt val av utformning på 
dagvattenmagasin på Kanalgatan sker i ett detaljprojekteringsskede.” 
Dagvattenmagasinet som beskrivs på sidan 14 i samrådshandlingen är inte 
en rimlig lösning som vi ser det, och som GTP påpekat redan i tidigare 
granskningshandling ser vi istället att man ska ta ett större grepp på 
dagvattenhanteringen och lösa det på en helhetsnivå för hela Kanalgatan. I 
”Plan för Centrumutveckling” pekas Kanalgatan ut som ett lämpligt stråk 
för att utveckla gröna platser i centrum, man menar att ”exempelvis har 
Kanalgatan potential att förändras från parkeringsgata till grön esplanad.”  
Vi har därför istället föreslagit att dagvatten ska samlas i mitten av 
Kanalgatan, (se skiss och sektion från GTP) och denna lösning ska i 
förlängningen kunna fortsätta längs med hela Kanalgatan. Då blir det 
missvisande att ha med illustrationen som återfinns både i figur 8 på sidan 
11 och i figur 12 och 13 på sidan 17 i samrådshandlingen. Även texten 
under rubrik ”Översvämningsyta Kanalgatan” på sidan 14 och 15 blir 
missvisande. (I texten tas dessutom upp att ytan beräknas bli maximalt 1,5 
meter djup, vilket sektionen i figur 13 motsäger. Där ser ytan ut att vara 
minst 2-3 meter djup?) Istället borde det räcka med en mängdberäkning 
alternativt skrafferad yta för att visa ungefär hur stor yta ett sådant magasin 
kan komma att uppta.  

Dessutom visar skyfallsutredning att kvarteret Färgaren är ett instängt 
område för dagvatten, alltså har vattnet ingenstans att ta vägen. Vi anser att 
det måste göras en höjdutredning, utanför fastighetsgränsen, där man visar 
vart vattnet ska ta vägen. 

Skapas en nybyggnadskarta utan en sådan utredning, så låser det fast 
möjliga lösningar för hanteringen av vatten utanför plangränsen. Inte bara 
Kanalgatan, utan även Bryggaregatan kommer kanske att behöva en ny 
höjdsättning i dess västra del, likaså Villavägen. 
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Det går inte att överlåta konsekvenserna av orimliga nybyggnadshöjder till 
GTP att lösa i efterhand. En utredning behövs som krav nu i 
detaljplaneskedet och bör vara med i yttrandet. 

Miljöavdelningen: Rubriken Skyfalls utredning med höjdsättning innehåller 
en särskrivning av ordet skyfallsutredning. 

Miljö och Samhällsbyggnad har vid föregående samrådsgranskningar 
meddelat att en dagvattenlösning på Kanalgatan är en förutsättning för 
byggnation inom planområdet. Detta har enligt planbeskrivningen 
säkerställts genom krav i exploateringsavtalet men det framgår inte vad som 
menas med exploatören ”delvis” har förbundit sig att genomföra åtgärder.  
Observera gärna även att en anläggning av den typ som avses genomföras 
på Kanalgatan troligtvis är anmälningspliktig enligt miljöbalken.  

Underlaget för bedömning av åtgärder för att minska risken för 
översvämning ”Skyfallsutredning och höjdsättning” saknar uppgifter 
gällande om de föreslagna fördröjningsåtgärderna för dagvatten är 
tillräckliga för att undvika en försämring (högre vattennivå vid 
översvämning på grund av skyfall) för de befintliga fastigheterna längs med 
Kanalgatan. Den karta som redovisas i skyfallsanalysen visar att situationen 
försämras för de befintliga fastigheterna längs Kanalgatan, vattenhöjden blir 
högre än innan vid skyfall, efter att exploateringen har genomförts. Det är 
dock inte tydligt om kartan visar en situation där de föreslagna 
skyfallsåtgärderna är inkluderade i modelleringen eller om den endast visar 
situationen efter exploatering men innan fördröjande dagvattenåtgärder har 
genomförts. Det är mycket viktigt att åtgärder vidtas som säkerställer att 
exploateringen inte försämrar situationen för befintliga fastigheter längs 
Kanalgatan, något som även lyfts i Dagvatten- och översvämningsplanen 
som Eslövs kommun håller på att ta fram. Kartan visar också på hur vattnets 
rinnväg kan ändras när huskroppar som styr vattenflödet byggs upp vilket 
gör att andra områden än innan kan påverkas, något som man också behöver 
beakta vid nybyggnation. 

Skyfallsutredning med höjdsättning, sid 14 
Gata, Trafik och Park: Enligt bilaga Kanalgatan. Sektion, med skiss över 
Kanalgatan, kommer stråket i mitten av gatan att fungera som ett 
fördröjningsmagasin. Detta medför att den öppna översvämningsytan enligt 
texten på sid 14 samt figur 12 inte blir möjlig. Fördröjningsmagasinet längs 
hela gatan borde kunna ersätta den öppna översvämningsytan. 

344 ( 608 )



12(17) 

Ytterligare fördröjning av dagvatten första stycket sid. 16 
Kart- och bygglov: Vid prövning av bygglov ”premierar” vi inte ett 
utförande framför ett annat. Vi granskar den ansökan som inkommit. 
4.6 Hälsa och säkerhet 
Dagvattenrecipient sid. 18 
Miljöavdelningen: Meningen Kommunens bedömning är att planförslaget, 
med de dagvattenfördröjande åtgärder som föreslås, inte innebär ytterligare 
försurning av dagvattenrecipienten. är troligtvis felskriven baserat på att 
höga halter näringsämnen främst leder till övergödning och inte försurning.  

Miljöavdelningen delar dock bedömningen att planen inte innebär en 
försämring för recipienten men det saknas ett förtydligande av varför man 
kommer fram till den slutsatsen. Bedömningen kan till exempel baseras på 
att området omvandlas från mestadels parkering till bostäder vilket, i 
kombination med de dagvattenåtgärder som föreslås, borde leda till 
minskade utsläpp av förorenande ämnen från den aktuella ytan. 

Buller och riskutredning sid. 20 
Kart- och bygglov: Rekommendationen om friskluftsintagens placering bör 
påtalas genom att en bestämmelse på plankartan. På så sätt kommer detta att 
uppmärksammas i bygglovsgranskningen och en upplysning kan skrivas in i 
beslutet som då uppmärksammas vid det tekniska samrådsmötet. 

Figur 14 sid. 20 
Miljöavdelningen: Figuren visar inte del av dagvatten recipienten Bråån. 
Figuren visar del av och gräns för Brååns avrinningsområde inom Eslövs 
tätort.  

5. Genomförandebeskrivning
5.7 Fastighetsrättsliga frågor
Servitut sid, 25
Kart- och bygglov: Avtalsservitutet bör ses över av parterna.

Kommentar: 

Ändringar i planhandlingarna efter yttrande från Miljö och 
Samhällsbyggnad: 
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Plankartan: 
Planbestämmelse om byggnadshöjd justeras i samråd med 
bygglovsavdelningen.  
Planbestämmelsen om totalhöjd ändras till nockhöjd i samråd med 
bygglovsavdelningen.   

Planbeskrivning 
-Trafikfrågor:
Byggherren har i dialog med kommun under processen aviserat att de
önskar bygga enligt maximal byggrätt som detaljplanen medger. Det
innebär att nuvarande godshantering inte är möjlig att behålla.

Skyfallsfrågor: 
Text och bild i planbeskrivningen vad gäller skyfall är en sammanfattning 
av bilaga 5. När bilagan togs fram så fanns inte den förprojektering  av 
Kanalgatans omgestaltning som ni refererar till. Kanalgatan ligger utanför 
planområdet, vilket innebär att planen inte reglerar Kanalgatan. 
Planhandlingarna, tillsammans med bilaga 5, uppmärksammar och redogör 
för en möjlig konsekvens om detaljplanen till fullo skulle genomföras samt 
presenterar en möjlig lösning. De alternativa lösningar som ni förordar är 
på intet sätt omöjliga att genomföra. Vattnet ska falla från planområdet till 
Kanalgatan där vattnet ska fördröjas enligt bilaga 5. En höjdsättning 
utanför planområdet  kan inte ske inom ramen för detta planarbete. Den 
måste ske i samband med förprojekteringen av den allmänna platsmarkens 
omgestaltning och samköras med resultaten enligt detaljplanen och bilaga 
5. Kommunledningskontoret välkomnar en sådan utredning för att nå en
optimal lösning.

Situationen för de närliggande fastigheterna kommer att försämras om 
åtgärder för att hantera skyfallsvatten inte vidtas. Det är av denna 
anledning som bilaga 5 är en del av planhandlingarna och det är av den 
anledningen som ett exploateringsavtal har tecknats med byggherrarna. 
Exploateringsavtalet garanterar att åtgärder vidtas innan planområdet 
byggs ut. Närliggande fastigheter kommer därmed inte få en försämrad 
situation vid utbyggnad av planområdet. Planbeskrivningen förtydligar 
förutsättningar för avtalet. 
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Riskfrågor: 
En planbestämmelse som syftar till att styra friskluftsintagets placering har 
även uppmärksammats av Länsstyrelsen under samrådet. Plankartan 
uppdateras med en sådan bestämmelse. Se även kommentar till 1.1. 

I övrigt revideras planhandlingar med redaktionella ändringar i enlighet 
med Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens yttrande.  

2.3 Barn- och Familjenämnden i.e

2.4 Vård och omsorgsnämnden m.e

Det är av vikt att bygga med högsta möjliga tillgänglighet. Det är även av 
intresse att se över möjligheterna att tillskapa ytterligare trygghetsboende. 

Kommentar: Noteras. Tillgänglighetsaspekten får behandlas i 
bygglovsskedet. Användningen trygghetsboende ryms under beteckning B- 
Bostad som detaljplanen möjliggör. 

2.5 MERAB i.e

2.6 Kraftringen m.e

Kraftringen har fjärrvärmledning i Bryggaregatan precis norr om 
planområdet. Om byggnad uppförs alldeles i gräns mot gatan kan det bli 
aktuellt att flytta fjärrvärmeledningen. Kostnad för detta belastar 
exploatören. Kraftringen har möjlighet att försörja nytillkommande 
bebyggelse med fjärrvärme. Kraftringen kan även erbjuda nytillkommande 
bebyggelse anslutning till fibernätet. När det gäller elnätet har det 
konstaterats att det behövs en ny nätstation och att denna ska planeras i 
Kanalgatan när denna har omgestaltats.  

Det finns vissa risker med att lämna frågan om placering öppen. Den 
nytillkommande bebyggelsen behöver elförsörjning under byggskedet 
(byggström) och när den är färdigställd. Kraftringen kan inte klara 
strömförsörjningen förrän den nya nätstationen är på plats. Möjligen går 
byggström att lösa innan stationen är på plats. Det är därför viktigt att synka 
placering och bygglov gällande nätstationen så att elförsörjning finns när 
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den behövs för utbyggnad i planområdet. Slutligen vill vi att rubriken 
nätverksstation byts ut mot nätstation. 

Kommentar:  
Omgestaltning av Kanalgatan, byggnation på planområdet samt etablering 
av en ny nätstation kräver framtida dialog och samordning mellan kommun, 
ledningsägare, byggherrar och fastighetsägare. Exploatör informeras om 
att de eventuell kan stå för kostnad av flytt av fjärrvärmeledning. Rubrik 
byts ut enligt anvisning. 

3.

3.1 

Övriga

Sakägare 1 m.e

Byggnadens fasad mot Bryggaregatan synes ha ändrats. 
Halva huskroppen har ett våningsplan lägre mot väster, däremot är den 
högre halvan, enligt min mening, alltför hög för att inte skymma sol, skapa 
dunkel i gatumiljön och framför allt i fastighet X (undertecknads fastighet). 
Detta vidimeras även i nya detaljplanens beskrivning av uppkommande 
skuggor. 

Mark- och Miljödomstolen konstaterar i sin dom: " byggnaderna inom 
Eslövs stadskärna varierar i höjder och våningsantal och i stort är uppförda 
enligt gällande stads— och detaljplanerna. Trots variationen är det tydligt 
att bebyggelsen huvudsakligen varierar under (min anm.) V (5) våningar 
och byggnadshöjd på cirka 15-17 meter. " 

Såvitt framgår av ritning kommer den föreslagna huskroppens östra halva ha 
takhöjden 19,5 meter, som t o m överstiger de undantag som gjordes för 
kvarteret Köpmannen i hörnet Bryggaregatan — Södergatan och som 
betänkligt särskiljer sig i närmiljön. "Domstolen gör (därför) bedömningen 
att det inte kan uteslutas att detaljplanen medför påtaglig skada på 
riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 §MB." 

Kommentar: Som det framgår av kulturmiljöutredningen så har den 
omgivande bebyggelsen till planområdet mycket varierande höjder. 
Byggnadshöjden har i detta reviderade förslag sänkts med 5,5 meter och 
anpassar sig därmed till den omgivande bebyggelsen på ett rimligt sätt.  
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3.2 Anonym m.e

Varför kan man inte få tillgång till planhandlingarna? 

Kommentar: Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida: 
https://eslov.se/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/alla-plan-och-
byggprojekt/detaljplan-for-fargaren-8-och-fargaren-19-i-eslov-kommun/ 

3.3 Nice Fastighetsförvaltning m.e

Anledningen att vi reagerar är att förslaget bryter mot det riksantikvarien 
fastslagna riksintresset för kultur miljövård, Då de centrala delarna av 
Eslövs tätort av ett statligt riksintresse för miljövård M 182. Den 
nybyggnation som planeras stämmer inte in i stadsbilden. Det är en alldeles 
för hög byggnad. 

Till och med den tidigare detaljplanen för Färgaren 8 & 19 underkändes av i 
Mark och Miljödomstolen den 2020-02-27 Mål nr P3955-19 har reviderats 
på ett marginellt sätt och det nya förslaget kommer att skada riksintresset för 
kulturmiljövård enl. 3 kap. 6 § PBL. Under rubriken Konsekvensanalys på 
sid 18-21 i Kulturmiljöutredningen framgår tydligt hur förslaget ligger i 
nästan konstant skugga och de förslagna byggnaderna kommer att helt 
dominera den i övrigt småskaliga bebyggelsen 

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33§pkt 3 att 
medge tillräckligt dagsljus. Detta gäller oss och även nybyggnationen 
Byggreglerna BBR 6:32 och 6:33 angående direkt solljus. På den innergård 
som är planerad är så liten att någon aktivitet för barn är knappast möjlig. 
Att komma med en sex våningars fasad rakt emot oss som gör hela vår 
fastighet mörkare att bo i är inte något som hyresgäster hade i åtanke när de 
flyttade in eller vi när vi köpte densamma. Bara tanken gör att man inte får 
luft. När vi köpte fastigheten så var det träd i hela Kanalgatan vilket det 
varit sen barnsben, plötsligt dog träden och sågades ner. Det sades att nya 
skulle planteras av detta har inget skett och sen nu en sexvånings fasad, 
hemskt. 

Den mörka årstiden vill jag inte tänka på hur det blir då 
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Det känns som om en koloss backats in och vi instängda 
Sen med 85 lägenheter i detta område känns inte så positivt, visst skall 
staden växa men var tar Eslöv prägeln vägen. Det finns inga fastigheter i 
omgivningen med en sådan höjd som presenteras i förslaget, nej helst något 
som Torsten Frennstedt eller Per-Martin Olsons fastighet.  
Det skapar idyll. Även om det inte är modernt idag, men det håller i 
längden. Högre hus får ligga väster om Kanalgatan eller i utkanten av staden 
där det redan skett sådan bebyggelse. När Skomakaren 13 byggdes fick det 
pålas i Kanalgatan, är det risk för det? Tänker på sprickbildning i fastigheter 
runt omkring och Kanalgatans beskaffenhet. Något måste göras åt 
parkerings frågan, skall äldre isoleras i sina lägenheter och barnfamiljer inte 
kunna röra sig fritt.  Vi vill inte se en snabb förvanskning av stadsbilden 
utan en genomtänkt. 

Ett centrum är byggt av generationer av Fastighetsägare, Köpmän och 
Konsumenter. Var rädd om det. Det är trevligt att känna igen sig i sin egen 
stad. 

Slutligen 
Då vi har haft möte i vår fastighet med hyresgäster så vet jag att 98 % 
instämmer i detta brev. 37 hyresgäster. Ingen har anammat detta förslagna. 

Kommentar: 
Se svar till 3.1 angående byggnadshöjder. Kommunen arbetar med ett 
långsiktigt gestaltningsprogram för att succesivt förbättra Kanalgatans 
utseende.  

Thomas Oskarsson  
Planarkitekt FPR/MSA 
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Vy över planområdet mot sydost. 
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1. Bakgrund
Denna kulturmiljöutredning medföljer sam-
rådshandlingarna till Detaljplan för Färgaren 
8 och 19  som bilaga 1.  Syftet med detaljpla-
nen är att bebygga fastigheterna Färgaren 8 
och 19 med bostäder, handel och centrum-
funktion. 

1.1 Syfte 
Syftet med kulturmiljöutredningen är dels att 
identifiera kulturmiljövärden i området
och dels att göra en bedömning av planförsla-
gets påverkan på områdets kulturmiljövärden.

1.2 Metod 
Granskning av bygglovshandlingar, litteratur-
studier, okulär besiktning ute på plats inklusi-
ve flygning av drönare under mars-april 2020. 

1.3 Litteratur
• Bevaringsplan Eslöv 1984
• Stadsbildsanalys av kulturhistoriska intres-

santa områden i Eslöv 1990 - del 3
• Riksintresse för kulturmiljövård M182
• Översiktsplan för Eslöv 2035  
• Stadsplan S11
• Detaljplan S122

1.4 Avgränsning
Avgränsning har begränsats till de kvarter och 
bebyggelserader som närmast vänder sig mot 
planområdet. Det innefattar kv. Skomakaren, 
Kv. Målaren, kv. Garvaren, kv. Köpmannen, 
kv Bokhandlaren samt kv Kv Färgaren. Be-
rörda gaturum är Kanalgatan, Bryggaregatan 
och Södergatan. Se figur 2 för avgränsning.  

2. Befintliga kulturvärden

2.1 Riksintresse för Kulturmiljö-
vård M 182 
Planområdet ingår i det utpekade riksintresset 
för kulturmiljövård M 182 för Eslövs tät-
ort, se figur 1. Riksantikvarieämbetet fattade 
beslut om riksintresset 1987-08-18 enligt 
följande: 

Motivering
Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens 
och industrialismens betydelse för den moderna 
tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena 
landsbygden successivt utvecklades till planmäs-
sigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom 
stad.

Kulturmiljöutredning 
Bilaga 1 tillhörande detaljplan för Färgaren 8 och 19; 

Samrådshandling maj 2020

Figur 1. Område för riksintresse kulturmiljövård M182. 
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Figur 2. Orienteringskarta, området för kulturmiljöutredningen är markerat med röd streckad linje. Blå linje
markerar berörda gaturum som har inventerats och analyserats. Aktuellt planområde för Färgaren 8 och 19 markeras med 

grön streckad linje. 

Kv. FÄRGAREN

Sö
de

rg
at

an
 

Ka
na

lg
at

an
 

Bryggaregatan 

Vä
st

er
lå

ng
at

an
 

Kv. MÅLAREN

Kv. SKOMAKAREN 

Kv. GARVAREN
Kv. KÖPMANNEN

Kv. BOKHAND-
      LARENDetaljplan för Färgaren 8 

och 19 

353 ( 608 )



4

Uttryck för riksintresset:
Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyg-
gelse 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 bl.a. den nygotiska kyrkan 
(1891) som givit upphov till begreppet ”Eslövsgotik”. 
Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industri-
byggnader 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 utvidgningsområ-
den, 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.

2.2 Stadsbildsanalys av kulturhisto-
riska intressanta områden i Eslöv 
1990 - del 3 

Stadsbildsanalysen av kulturhistoriskt intressanta om-
råden i Eslöv var en del av översiktsplanen 1990 
och även den tidigare översiktsplanen 2001. I 
analysen beskrivs den rumsliga karaktären av 
sju delområden inom Eslövs tätort. Planområ-
det omfattas av område A; Stenhusstaden. 

2.2.1 Stenhusstaden 
Utmärkande för stenhusstadens arkitektur och 
planering är främst: 
• Bebyggelse i olika byggnadsstilar                
• Bebyggelse i puts eller tegel
• Rätlinjiga gator

Bland de olika byggnadsstilarna återfinns 
främst den klassicerande karaktären , dvs ett 
utseende på bebyggelsen som härmar och 
hämtar inspiration från renässansens och 
barockens arkitektur. Dessa byggnader uppför-
des mellan 1870-1930. De äldsta byggnaderna 
uppfördes inte med monumental karaktär 
(Garvaren 14 som uppfördes under 1890-talet) 

till skillnad från de yngre byggnadsexempla-
ren (Målaren 5 uppförd under sent 1920-tal). 

2.3 Eslövs översiktsplan 2035

Eslövs översiktsplan Eslöv 2035 antogs under 
2018. Kommunens ställningstagande till riks-
intresset M182 i översiktsplanen är att kultur-
miljön är en levande miljö och däri ligger dess 
värde. Varje generations tillägg till staden ska 
välkomnas och inte hindras från att skapa ett 
kulturhistoriskt tidsdjup och läsbarhet. Det 
klargörs att utveckling och förtätning inte 
bedöms stå i konflikt med kulturmiljövärden 
under förutsättning att den hanteras som en 
fortsättning av järnvägsstadens utbyggnad. 

2.3.1 Nytt kulturmiljöprogram 
Under 2019 antog kommunen ett nytt hand-
lingsprogram för hur kommunen avser att 
arbeta med kulturmiljön. En digital kultur-
miljökarta har tagits fram och tre områden, 
Stockamöllan, Kvarngatan och Västergatan, 
har hittills analyserats.

  
2.4 Stadsplaner  

2.4.1  Trädgårdsstaden 
Den ursprungliga stadsplanen (S1) för Eslövs 
stad upprättades av stadsingenjören Erik 
Bülow Hübe 1913 och fastställdes 1917. 
Stadsplanen förberedde en stad för cirka 50 
000 invånare. Intentionen av Erik Bülow 
Hübe var att utveckla Eslöv till en trädgårds-
stad med inspiration från dåtidens England. 
Den upprättade stadsplanen innebar fyra tyd-
liga element: industriområdet, citykvarteren, 
villakvarteren och därimellan stadens parker 
som avgränsar dessa områden. Färgaren 8 
och 19 var en del av citykvarteren, utforma-
de som en kvartersstad, en stenstad, med en 
rätlinjig gatustruktur. Trädgårdstaden, med de 
lummiga villakvarteren, följde därefter väster 
om Västerlånggatan.     

Intentionerna fastställdes sedan 1938 i en ny 
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Figur 3.  Utdrag från Stadsplan S11 från 1938. Planen var en vidareutveckling på den första 
stadsplanen med trädgårdstaden som tydligt ideal. I utdraget syns ”citykvarteren” med en tydlig 

rätlinjig kvartersstruktur . Ett flertal av de planerade kvarteren har aldrig byggts ut enligt inten-
tionen, exempelvis kv. Färgaren, kv. Garvaren med flera.  

Figur 4.  Utdrag från Stadsplan S122 från 1964. Planen innebar en förändring för kv. Färga-
ren. För Färgaren 8 reglerades användningen till enbart drivmedelsförsäljning. För Färgaren 19 

kvarstår byggrätter för bostäder. 

Kv. Färgaren 
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stadsplan, Stadsplan 11 (S 11), som ersatte och 
fastställde den ursprungliga planen. S 11 är 
den nu äldsta fortfarande gällande stadsplan 
för Eslövs tätort, se figur 3. 

2.4.2 Ändring av Stadsplanen för kvar-
teret Färgaren 17
För kvarteret Färgaren ersatte Stadsplan S 122 
1964 den tidigare stadsplanen från 1938. Den 
nya stadsplanen är ett tydligt tecken på en tid 
när bilen präglade samhället. I norra delen av 
kvarteret planlades därför för drivmedelsför-
säljning och den slutna kvartersstrukturen för 
norra delen av fastigheten, ”citykvarteren” 
enligt stadsplan 1938, raderades ut.      

2.5 Planområdets historik

Planområdet har haft skiftande markanvänd-
ning under de senaste årtionden. Nuvarande 
fastighet Färgaren 8 blev aldrig bebyggt med 
sluten kvartersstad enligt den ursprungliga 
S11. Istället byggdes kvarteret ut enligt 1964 
års plan med bensinstationer, antingen vända 
mot Bryggaregatan eller Södergatan. Efter-
hand har centralt belägna bensinstationer 
lagts ner med hänvisning till risk- och säker-
hetsaspekter. Den senaste bensinstationen på 
fastigheten upphörde 2004 och fastigheten har 
sedan dess använts som parkeringsplats. 

Att döma av tillgängligt bildmaterial har västra 
delen av Färgaren 19 varit obebyggd sedan 
lång tid tillbaka, åtminstone sedan mitten av
1950-talet. Det är sannolikt så att den delen
av planområdet aldrig har varit bebyggt.

Utmot Södergatan på Färgaren 19 låg tidigare 
en större 4-våningsbyggnad med publika verk-
samheter i bottenplan och bostäder på övriga 
våningar. Byggnaden uppfördes troligen under 
tidigt 1900-tal och revs i början av 1980-talet 
för att ge plats åt nuvarande byggnad  som hy-
ser affärsverksamhet i bottenplan och kontor i 
övrigt.  

Planområdet har, förutom närvarande bebyg-
gelse på Färgaren 19, därmed varit en parke-
ringsplats sedan 2004. 
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Tidigare byggnad på Färgaren 19 med bensinstation mot Södergatan på 
Färgaren 8. Foto taget under 1960-tal.

Den sista bensinstationen på Färgaren 8 revs under 2004. 
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2.6 Rums- 
och bebyggelseanalys

2.6.1 Kanalgatan 
Kanalgatan, 24 meter bred och cirka 690 meter 
lång, finns med i den första stadsplanen från 
1913 såväl som i stadsplanen 1938, där den 
tydligt markeras som en bred allé, en esplanad. 
Namnet ”Kanalgatan” härrör från den tid, 
fram till tidigt 1900-tal, då det flöt en öppen 
kanal centralt längs med gatan.

Gatan utgör ett centralt stråk i Eslöv med en 
tydlig koppling mellan två för tätorten karak-
täristiska målpunkter: Föreningstorget i norr 
och Stadsparken i söder. Gatans ursprungliga 
karaktär som esplanad har dock successivt 
förändrats genom åren. Den tidigare trädallé 
som löpte längs med stråket och förstärkte ett 
enhetligt stråk är borta, nu ersatt av bilparke-
ring, gång- och cykelvägar samt enbart enstaka 
inslag av vegetation. 

Karaktärsdrag
Bebyggelsen vid Kanalgatan är till stor del 
uppbyggda under samma period under 
1930-40-talet. Utmärkande drag är flacka sa-
deltak, putsade fasader i ljusa färger alternativt-
murade fasader, stora fönsterrutor utan spröjs 
och vanligtvis balkonger. Höjd på bebyggelsen 
är densamme och våningsantalet 4-5 våningar.  

Den senare bebyggelsen från 1960-talet och 
framåt har anpassat sig till befintlig höjd, 
volym och takutformning varpå intrycket från 
gatan blir att bebyggelsen längs med gatan är 
repetitivt och utgör en enhetlig rad av bebyg-
gelse.  
 
Ett karaktärsdrag för de studerade kvarteren är 
de markerade hörnen som förstärker kvarters-
strukturen enligt ursprunglig stadsplan. Det 
enda undantaget till detta är planområdet som 
idag är en öppen parkeringsyta. 

Ett karaktärsdrag är materialet som i huvudsak 
är rött eller mörkbrunt tegel, alternativt ljus 
puts. 

Ett karaktärsdrag är bebyggelsens entréer och 
trapphus som är riktade utåt mot Kanalgatan. 

Bebyggelsen på Färgaren 21, färdigställt 
2016, avviker mest från de sammanhållande 
karaktärsdragen längs gatan. Volymmässigt är 
byggnaden anpassad till sin omgivning men 
takutformningen avviker med en indragen 
femte våning , materialet som är grått fa-
sadskiffer avviker och huset har inga entréer 
mot gatan. Byggnadens entréer nås istället 
från en logtgång placerad på gårdssidan . 

Sammanfattningsvis:
• Likartad höjd och våningsantal
• Samma takutformning med sadeltak
• Enhetligt material; tegel och puts
• Balkonger utmot gata
• Markerade kvartershörnor
• Entréer mot gata 
• Upphöjd källarvåning med fönster som 

markerar byggnadens sockel

Kanalgatan framöver
De attribut som förknippas med en esplanad 
har i takt med gatans förändringar blivit 
svårare att läsa av. Ett långsiktigt arbete pågår 
därför av Eslövs kommun för att återställa 
gatan till en mer sammanhållen och tydlig 
karaktär.  Utmaningarna är dock flera idag än
när den planerades, eftersom fler olika
intressen och funktioner ska samspela på en
begränsad yta. Vår tids syn på en gatas estetik
kan också ha förändrats jämfört med de ideal 
som gällde när Erik Bülow Hübe ritade
stadsplanen.

Eftersom gatan utgör en naturlig lågpunkt 
ställer det exempelvis krav på gatans framtida 
vattenhantering. Samtidigt erbjuder det möj-
ligheter till att utveckla gatan till ett stråk med 
rekreativa värden där vatten och grönska är 
tydliga inslag. Gatan bör även utvecklas så att 
den erbjuder fortsatt möjlighet till ett trafik-
flöde för bil, gång och cykel samt parkering.  
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Bryggaregatan 

Villavägen 

Trollsjögatan  

Färgaren 21 uppförd under 2010-talet i grått fasadskiffer. 
Byggnaden utmärker sig formmässigt tillsammans med 
Målaren 8 med en indragen översta våning. 

Garvaren 16 är ett lamellhus i rött tegel uppförd tidigt 
1960 tal. På samma sätt som för Färgaren 21 är byggna-
dens entréer ej vända mot Kanalgatan. 

Målaren 8 uppförd under 2010-talet i rött tegel med 
bottenvåning i gråvit puts. Byggnaden har 5 våningar och 
en indragen 6:e våning. Nockhöjden är den samma som 
Målaren 5 till vänster. 

Figur 5. Utsnitt av Kanalgatan med analyserad del 
markerad med blå streckad linje.
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Skomakaren 9 och 15, uppförda under tidigt 1940-tal.  Skomakaren 9 till vänster med gul puts och tilläggsisolering, troli-
gen genomfört under 1970-talet.  Skomakaren 15 till höger med rödbrunt tegel . 

Närmast från vänster Skomakaren 20 och 11. Skomakaren 20 uppförd ca 1960 med rött tegel. Skomakaren 11 med gul 
puts, uppförd ca 1940.  Med lägre rumshöjd har Skomakaren 20 uppförts med ytterligare en våning  jämfört med Skoma-
karen 11. Detta trots att skillnaden mellan byggnadernas nockhöjd endast är cirka 1 meter. 
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Färgaren 11, uppförd ca 1940 i gult tegel.    

Närmast från vänster Skomakaren 13 uppförd under mitten av 1980-talet i gråvit puts respektive rött tegel. Till höger 
Målaren 5 i rödbrunt tegel uppförd i 20-tals klassicism under slutet av 1920-talet. 
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4.1.2 Bryggaregatan

Bryggaregatan sträcker sig från Storgatan och 
järnvägsstationen i öster till Västerlånggatan 
i väster. Där slutar gatan vid kvarteret Bryg-
geriet, i vilket det ligger flerbostadshus sedan 
mitten av 1960-talet.  Tidigare låg här ett 
bryggeri vilket under 1910-talet gav gatan dess 
namn. 

Bryggaregatan är 12 meter bred och cirka 240 
meter lång, den kantas av trottoarer på vardera 
sida men saknar helt vegetation. Gatan har 
en varierad bebyggelse vad gäller arkitektur, 
byggnadshöjd, bebyggelseålder och material.
Ålderspannet på byggnaderna (Östra fasaden 
av kv. Skomakaren och kv Målaren samt västra 
fasaden av kv. Färgaren och kv. Garvaren) 
spänner över ca 100 år, med byggnader upp-
förda mellan 1890 till 1990. 

Karaktärsdrag 
Bebyggelsen längs med Bryggaregatan är 
varierad i sitt arkitektoniska uttryck vilket är 
en följd av bebyggelsens stora åldersspann. 
Det uttrycker sig främst i höjd och våningsan-
tal. Exempelvis varierar nockhöjden cirka 10 
meter mellan hörnhusen på Garvaren 14 och 
Köpmannen 9. Ett karaktärsdrag likt Kanal-
gatan är de markerade hörnen vid gatornas 
korsningar som förstärker kvartersstrukturen 
enligt ursprunglig stadsbyggnadsplan från 
1913. Ett flertal av dessa korsningspunkter 
har även publik verksamhet i bottenplan med 
hörn-ingång vilket bidrar till ett aktivt och 
livligt gaturum. 

Gatan domineras av flerbostadshus med viss 
publik verksamhet i bottenvåningarna vid 
korsningen till Södergatan.

Gatans nivåskillnader på cirka 1,5 meter ger 
gatan en tydlig karaktär med lägsta punkt vid 
korsningen mot Kanalgatan. 

Entréer på bebyggelsen är riktade mot gatan 
med undantag för Köpmannen 9 som har en 
sluten gatufasad (mot Bryggaregatan) och ett 

Garvaren 14 är ett gathus uppfört i två våningar under 
1890-talet. Tegelmurad fasad med bottenvåning i grå puts. 
Publik verksamhet i bottenvåning med avfasat gathörn 
med ingång. Fasaderna har under tiden förvanskats 
med exempelvis stora butiksfönster.  Byggnad med stort 
kulturhistoriskt värde för den befintliga stadsbilden enligt 
Bevaringsplan 1984. 

Bryggaregatan västerut mot Västerlånggatan.  Skomaka-
ren 13 närmast åt vänster. 

slutet hörn Södergatan/Bryggaregatan. Detta 
gäller även Garvaren 16 som är gavelställd 
utan entré mot gatan. 

Sammanfattningsvis:
• Variation i höjd och våningsantal 
• Enhetligt material; tegel och puts
• Markerade kvartershörn 
• Nivåskillnad
• Bostadsbebygggelse med viss publik verk-

samhet i bottenvåningen
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Figur 6. Bryggaregatans sträckning förbi planområdet. Analyserat område markerad med blå, streckad linje. 

Köpmannen 9 i hörnet Södergatan/Bryggaregatan uppfördes under 1992. Byggnaden är med sina 6 våningar och en 
nockhöjd på cirka 22,5 meter över gatan en dominant byggnad i Eslövs stadsmiljö. Byggnaden har ett för tiden tidstypiskt 
postmodernistiskt uttryck som innebär en blandning och lek med volym, stil och form. Byggnaden består av en galleria i 
bottenvåningen och i övrigt bostäder. Ingång sker från Södergatan och Köpmansgatan men från Bryggaregatan saknar bygg-
naden ingångar.  
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4.1.3 Södergatan
Södergatan sträcker sig från Trehäradsvägen i 
söder till Stortorget i norr. Södergatan är cirka 
14 meter bred och cirka 790 meter lång,.

Karaktärsdrag 
På samma sätt som Bryggaregatan så har 
Södergatan en varierad bebyggelse. Gatan har 
utvecklats succesivt i takt med att flera bygg-
nader har rivts och ersatts av nya. Utveckling-
en avspeglar sig därmed främst i skillnader 
vad avser arkitektonisk gestaltning, höjd och 
våningsantal. 

Flera av byggnaderna är gamla gathus, ur-
sprungligen uppförda under 1890-talet. Bygg-
naderna har till viss del förvanskats med skylt-
fönster, moderna dörrar och fönster i övrigt 
men har behållit form och volym.   

Södergatan präglas av återkommande plats-
bildningar; Stadsparken, ”trekanten” Villavä-
gen/Köpmansgatan samt Stora Torg 

Ett karaktärsdrag är även de markerade hörnen 
vid gatornas korsningar som förstärker kvar-
tersstrukturen. Ett flertal av dessa korsnings-
punkter har publik verksamhet i bottenplan. 

Sammanfattningsvis:
• Variation i höjd och våningsantal 
• Enhetligt material; tegel och puts
• Markerade kvartershörn 
• Bostadsbebygggelse med publik verksam-

het i bottenvåningen
• Platsbildning längs med gatan 

Enligt Bevaringsplanen från 1984 så varierar 
arkitekturen vid denna gatusträckning i typ och 
arkitektur men bildar likväl ”en fint kompom-
nerad miljö”. 

Bokhandlaren 4 vid Södergatan uppfördes cirka 1955 i 
gult tegel. Byggnaden har publik verksamhet i bottenvåning-
en med avfasat gathörn mot Södergatan med ingång. 

Bokhandlaren 5 vid Södergatan uppfördes cirka 1950. 
Byggnaden har 3 våningar med en indragen 4 våning som i 
efterhand (troligen efter 1990) har blivit inglasad vilket har 
förvanskat byggnaden.  

Platsbildning ”trekanten” i den södra änden av kv. Bok-
handlaren. 
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Södergatan norrut med 3 fastigheter på kv. Färgaren till vänster. Från vänster; Färgaren 12, Färgaren 16 och Färgaren 
19. Färgaren 12 är ett tegelmurat gathus, uppförd mellan 1890 till 1925, numera i ljusrosa puts. Ursprungsbyggnaden 
förvanskad av moderna dörrar och fönster.  Färgaren 16 är uppförd cirka 1890 med rött tegel och putsat burspråk på över-
våningen. Byggnaden har stora butiksfönster som tillkom på 1930-talet och förvanskade byggnadens ursprungliga karaktär. 
Båda dessa två är byggnader med stort kulturhistoriskt värde för den befintliga stadsbilden enligt Bevaringsplan 1984. 
Slutligen Färgaren 19 i mörkrött tegel uppförd cirka 1980.  
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Färgaren 20 är ett gathus i två våningar med frontespis som uppfördes cirka 1895. Huset är förvanskat med stora butiks-
fönster, moderna fönster och dörrar. Byggnad med stort kulturhistoriskt värde för den befintliga stadsbilden enligt Bevarings-
plan 1984. 

Det sydöstra hörnet av Färgaren 20 är Eslövs gamla brandstation. Ett karaktäristiskt gathus uppfört under 1890-talet. 
Byggnad med stort kulturhistoriskt värde för den befintliga stadsbilden enligt Bevaringsplan 1984. 
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Figur 8. Sektion över Kanalgatan med föreslagen ny bebyggelse på Färgaren 19, byggnadshöjd 16,5 meter och nockhöjd 
cirka 19,5 meter. Jämför med Skomakaren 13 till höger; byggnadshöjd 12,5 meter och nockhöjd cirka 19,5 meter.  

3. Konsekvensanalys

3.1 Vad innebär förslaget för omgiv-
ningen?

• Färgaren 8 
Planen innebär en tillkommande byggrätt för 
bostäder på Färgaren 8. Byggrätt för bostä-
der medges inte enligt gällande stadsplan från 
1964. Byggrätten innebär en högsta bygg-
nadshöjd på 19,5 meter. Med konventionell 
rumshöjd på cirka 2,5 till 2,7 meter ger det 
möjlighet att maximalt bygga 6 våningar. Med 
angiven takvinkel 0-27 grader är högsta möj-
liga nockhöjd beräknad till cirka 22,5 meter. 
Byggnadshöjden beräknas från gatans medel-
höjd för det avsnitt av gatan som löper längs 
med planområdet. 

• Färgaren 19 
För Färgaren 19 innebär detaljplanen en 
utökad byggrätt utmot Kanalgatan. En bygg-
nadshöjd på 16,5 meter med angiven takvinkel 
0-27 grader innebär en maximal nockhöjd på 
cirka 19,5 meter. Med konventionell rumshöjd 
på cirka 2,5 till 2,7 meter ger det möjlighet att 
maximalt bygga 5 våningar.  Detta kan jäm-
föras med gällande stadsplan 1964 som anger 

byggrätt för 4 våningar och byggnadshöjd 14,5 
meter.  
Detaljplanen möjliggör också en ny byggrätt 
på gården tillhörande Färgaren 19. Byggnadens 
påverkan på stadsmiljön har dock bedömts 
som mycket litet då den inte kommer att vara 
synbar från de allmänna gatorna.

För båda fastigheterna innebär detaljplanen att 
nuvarande parkeringsplatser försvinner.

Byggnadshöjderna är högre jämfört med den 
omgivande bebyggelsen. Dock innebär den 
begränsade takvinklen att nockhöjden blir lika 
hög eller något lägre i jämförelse med omgi-
vande bebyggelse. Se figur 8-12.    

Med följande planbestämmelser reglerar de-
taljplanen ny bebyggelse till att uppföras så att 
den bättre samspelar med sin omgivning:
• Dominerande fasadmaterial ska utgöras av 

tegel. Bottenvåning ska utföras i kontraste-
rande kulör

• Entréer ska orienteras mot omgivande 
gator.
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Figur 9. Sektion över Bryggaregatan österut med föreslagen ny bebyggelse på Färgaren 19, byggnadshöjd 16,5 meter och 
nockhöjd cirka 19,5 meter. Jämför med Garvaren 16; byggnadshöjd 15 meter och nockhöjd cirka 16 meter.  
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Figur 10. Sektion över Bryggaregatan västerut med föreslagen ny bebyggelse på Färgaren 19, byggnadshöjd 16,5 meter och 
nockhöjd ca 19,5 meter. Jämför med Garvaren 14 och i bakgrunden till vänster Köpmannen 9.   
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3.2 Vad innebär förslaget för riksintres-
set M182?

Det analyserade området utgör en kulturhisto-
riskt värdefull miljö som bedöms vara känslig 
för förändring. De rätlinjiga gatustrukturen 
som Erik Bülow Hübe avsåg med den första 
stadsplanen 1913 är idag läsbara och flertalet 
av de analyserade byggnaderna är välbevarade 
och har ett högt kulturhistoriskt värde, även 
om flertalet förändringar delvis har förvanskat 
dem. Planförlaget innebär dock ej att de be-
fintliga kulturhistoriska värdena inom det ana-
lyserade området förvanskas eller försvinner.  
De kulturhistoriska värdena kommer fortsatt 
att vara läsbara. 

Det kan konstateras att de analyserade gatu-
rummen, med möjligt undantag av Kanalga-
tan, inte uppvisar en utpräglad homogen
arkitektur. Både Bryggaregatan och Södergatan 
präglas av en diversitet där åldersspannet
mellan bebyggelsen avspeglar sig tydligt i
höjd- och volymskillnad. Många av de senare
tillskotten längs med dessa gator är byggnader 
som har tillkommit efter rivningar och de har 
inneburit nya tillägg till staden med nya stilar 
och volymer. Den föreslagna bebyggelsen 
innebär således att Eslöv fortsätter att
utvecklas som det har gjort under en längre
tid.

Intentionerna för Färgaren 8 och 19, som de
avsågs i stadsplanen 1913, förverkligades
aldrig. Platsen har idag inga av de attribut som 
riksintresset ger uttryck för. De aktuella
fastigheterna utgör istället ett hål i stadsväven. 
Det finns därför möjlighet för ny bebyggelse 
att stärka den stadskaraktär som riksintresset 
ger uttryck för. Det förutsätter att byggnader-
na anpassas till befintlig bebyggelse gällande 
struktur, volymverkan, materialval och höjd. 

Det redovisade planförslaget är väl anpassat till
den omgivande strukturen, omgivande gator 
och sluter kvarter i enlighet med de ursprung-
liga stadsplanerna. Entréer är orienterade ut 
mot gatorna och det dominerade fasadmateri-

alet ska utgöras av tegel. Vidare så möjliggör 
detaljplanen offentlig verksamhet i bottenvå-
ningen mot hörnet Södergatan/Bryggaregatan. 
Det förstärker den befintliga platsbildningen 
och tillåter därmed ett än mer levande gatu-
rum. 

Slutligen anpassar föreslagen
bebyggelse sig till rådande struktur vad avser 
volym, höjder och antal våningar. 

Längs med Södergatan har den föreslagna 
bebyggelsen något lägre nockhöjd än Köp-
mannen 9, på andra sidan gatan, och mot 
Kanalgatan har den föreslagna bebyggelsen 
samma nockhöjd som byggnaden på andra 
sidan Kanalgatan.  

4. Medverkande
Kulturmiljöutredningen har tagits fram av pla-
nenheten i samråd med bygglovsavdelningen 
på Eslövs kommun under mars och april 2020. 
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Figur 11. Sektion över Södergatan åt väster med föreslagen ny bebyggelse på Färgaren 19, jämför med befintlig bebyggelse 
längs med Södergatan.  

Figur 12. Sektion över Södergatan mot norr med föreslagen bebyggelse på Färgaren 8 och 19. 
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Vy norrut på Södergatan med föreslagen detaljplan. 

Vy västerut på Bryggaregatan med föreslagen detaljplan. 
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Fågelperspektiv söderut över kv. Färgaren 8 och 19 med föreslagen detaljplan. 

Vy norrut på Kanalgatan med föreslagen detaljplan. 
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SAMMANFATTNING 

Tyréns har på uppdrag av Skansporten Fastighetsförvaltning utfört en riskutredning med 

avseende på farligt gods-transporter på järnväg. Utredningen genomfördes i samband med 

detaljplanearbete för bostadsbebyggelse på del av kv. Färgaren i Eslöv. 

 

Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende akuta olycksrisker 

orsakade av transport av farligt gods på Marieholmsbanan och Södra stambanan). Detta 

innefattar både att avgöra områdets lämplighet för önskad bebyggelse samt eventuella behov av 

riskreducerande åtgärder för att kunna tillåta önskad bebyggelse. 

 

Utifrån beräknad individrisk med avseende på farligt gods-transporter på järnväg fås att kv. 

Färgaren ligger på ett sådant avstånd från järnvägen att individrisken är att anse som tolerabel. 

På ca 80 meters avstånd från närmsta räl är individrisken låg och flerbostadshus samt handel 

tolerabel markanvändning enligt Länsstyrelsen Skånes riktlinjer RIKTSAM.  

 

Samhällsrisken ökar något med tillkomsten av fler bostäder på kv. Färgaren. Ökning gör att 

risken hamnar inom ALARP, om än i mindre omfattning. Det långa avståndet till järnvägen gör 

att det i huvudsak är giftig gas som bidrar till den ökade risknivån. Därför rekommenderas 

åtgärder vilka reducerar konsekvenserna vid ev. olycka med giftig gas. Rekommenderade 

åtgärder för att visa på god riskhänsyn är:  

 

 Friskluftsintag bör inte placeras på östra fasaden som vetter mot järnvägen, detta för att 

minska risken att giftig gas sprids in i bebyggelse inom kv. Färgaren. Om 

ventilationslösningen placeras på taket skall denna placeras så att friskluftsintaget är 

riktat bort från järnvägen, d.v.s. åt väster.  

 Centralt avstängningsbar ventilation för byggnader inom kv. Färgaren kan införas. 

Denna åtgärd är svårare att reglera än ovanstående eftersom det måste finnas personer 

tillgängliga som kan stänga av ventilationen vid alla tillfällen när en eventuell olycka 

inträffar. Detta måste säkerställas för att åtgärden ska vara effektiv. Det bör därför 

utredas om den är genomförbar och ekonomiskt rimlig.  

 

Då riskökningen till följd av tillkommande bebyggelse på kv. Färgaren ej gör att riktlinjerna 

enligt RIKTSAM överstigs (för N=1 överskrids riktlinjerna även utan bebyggelse) är ovan listade 

åtgärder ej kravställande utan endast rekommendationer. 

 

Bilden nedan redovisar resultatet av individriskberäkningarna på karta. Grönt område visar att 

för kv. Färgaren tillåter RIKTSAM samtlig form av markanvändning.  
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

Tyréns har på uppdrag av Skansporten Fastighetsförvaltning utfört en riskutredning med 

avseende på farligt gods-transporter på järnväg. Utredningen genomfördes i samband med 

detaljplanearbete för bostadsbebyggelse på del av kv. Färgaren i Eslöv. 

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker inom 

området kopplade till transporter av farligt gods på närliggande järnväg, Marieholmsbanan och 

Södra stambanan. 

 

Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende akuta olycksrisker 

orsakade av transport av farligt gods på Marieholmsbanan och Södra stambanan). Detta 

innefattar både att avgöra områdets lämplighet för önskad bebyggelse samt eventuella behov av 

riskreducerande åtgärder för att kunna tillåta önskad bebyggelse. 

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Riskanalysen avser olycksrisker som hänger samman med den nära lokaliseringen intill 

Marieholmsbanan samt Södra stambanan och transporterna av farligt gods som sker där. 
Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar: 

 

 Hur påverkas området av järnvägen och transporterna av farligt gods som sker där? 

 Vilka åtgärder krävs eller vilka begränsningar finns för att möjliggöra den planerade 

markanvändningen? 

 

Studien beaktar kvantitativt riskerna med farligt gods på järnväg. Riskmåtten individrisk och 

samhällsrisk beräknas.  

 

Studien omfattar inte luftföroreningar, buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning eller 

markföroreningar etc.  

1.4 METOD 

Riskanalysen behandlar den planerade verksamheten på området, antalet transporter med farligt 

gods och mängderna av farligt gods. Utifrån denna information görs en kvantitativ bedömning 

över risknivåerna på olika avstånd från järnvägen.  

 
Riskanalysen arbetar efter följande frågeställningar:  

 Vad kan hända (riskidentifiering)?  

 Hur ofta kan det hända (sannolikhetsbedömning)?  

 Vilka blir konsekvenserna (konsekvensbedömning)?  

 Vad blir risken (bedömning av risken)?  

 Vilka åtgärder krävs för att möjliggöra genomförandet (riskvärdering)? 

1.5 UNDERLAG 

 Transporterade mängder av farligt gods har hämtats från tidigare riskanalys, genomförd 

av Tyréns, Risk- och bullerutredning för kv. Slaktaren, Eslöv, daterad 2016-02-11 

 Trafikuppgifter är hämtade från Trafikverkets verktyg för trafikprognoser, Wikibana-BAS 

P40, daterat 2016-05-16. Trafikdata används för prognosår 2040. 

1.6 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING 

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna utgångspunkter för 

värdering av risk är följande fyra principer vägledande (1):  
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 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt 

att reducera eller eliminera en risk skall detta göras.  

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 

nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför.   

 Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 

skäligt fördelade inom samhället.   

 Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i 

form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer.   

 

Riskvärderingen gör ett ställningstagande kring huruvida riskerna kan anses vara tolerabla, 

tolerabla med restriktioner eller inte tolerabla. Denna princip beskrivs översiktligt i Figur 1. 

 

Figur 1 - Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (1). 

Riskvärdering kan genomföras med både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt. Även om 

principen för riskvärdering ovan är kvalitativ till sin utformning, är det möjligt att överföra 

grundtanken till även kvantitativa riskvärderingar.  

 
Som riskvärderingskriterier kan två olika värderingsmått, dels individrisk och dels samhällsrisk, 

användas. Individrisk är ett mått på risken för en person som befinner sig utomhus dygnet runt 

på en specifik plats, till exempel på ett visst avstånd från en transportled. I definitionen av 

individrisk ligger också att en person som utsätts för en risk inte förväntas förflytta sig när/om 

denne uppmärksammar en fara. Samhällsrisken är ett mått på risken för en population. 

Samhällsrisken inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker 

vid enstaka tillfällen längs en 1 km lång sträcka (enl. RIKTSAM avser samhällsrisken 1 km2 med 

den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt och beräknas med frekvenser för 1 km 

transportled).  

 

Följande riskvärderingsprinciper har föreslagits gälla för såväl transporter av farligt gods som för 

samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering av risk (1): 

 

Individrisk 

 Individrisknivåer på 10
-5

 per år som övre gräns för område där risker under vissa 

förutsättningar kan tolereras.  

 Individrisknivåer på 10
-7

 per år som övre gräns för område där risker kan anses som 

små.  

 området däremellan kallas ALARP-området, från engelskans ”as low as resonable 

practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas.  

 

Samhällsrisk 

 Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: F=10
-4

 per år 

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

 per år för N=1 med lutningen på F/N-

kurva -1.  

1.6.1 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING REGIONALT OCH LOKALT  

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland 
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett gemensamt 

dokument, Riskhantering i detaljplaneprocessen (2). I denna anges att en riskanalys ska 

upprättas vid den händelse att bebyggelse planeras på ett avstånd av mindre än 150 meter från 

en transportled för farligt gods. Inga fastslagna kriterier finns för hur stor den acceptabla risken 

är. 

 

Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av risker 

längs transportleder för farligt gods RIKTSAM (3). Förslaget är delvis utarbetat av Øresund Safety 

Advisers AB, numera Tyréns AB, på Länsstyrelsens uppdrag. 

 

RIKTSAM anger att: 

 Handel i form av sällanköpshandel (H), Lager utan betydande handel (U) samt övriga 

tekniska anläggningar (E) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd 

av 30 m från transportleden. På närmare avstånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se 

nedan). 

 Småhusbebyggelse (B), kontor i ett plan (K) samt Handel (H) kan normalt accepteras utan 

vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden. På närmare avstånd 

krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan). 

 Flerbostadshus (B), kontor (K), vård (D) och skola (S) kan normalt accepteras utan vidare 

utredning på ett avstånd av 150 meter från transportleden. På närmare avstånd krävs en 

utredning enligt RIKTSAM (se längre ned). 

 
Figur 2 - RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd. Vid avvikelse krävs analys. (3) 

Enligt RIKTSAM bör placeringen av sällanköpshandel, lager utan betydande handel samt övriga 

tekniska anläggningar kunna bedömas tolerabel om följande kombination av kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10
-5

 per år. 
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 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 

eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

 

Enligt RIKTSAM bör placeringen av småhusbebyggelse, kontor i ett plan samt handel kunna 

bedömas tolerabel om följande kombination av kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10
-6 

per år. 

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 

eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

 

Enligt RIKTSAM bör placeringen av flerbostadshus, kontor, vård och skola bedömas tolerabel om 

följande kombination av kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10
-7

 per år. 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken understiger 10
-5

 per år 

där N=1 och 10
-7

 per år där N=100. 

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 

eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

 

Förutom ovanstående kriterier anges i RIKTSAM även att ett avstånd om 30 meter bör hållas 

mellan närmsta räl och hårda konstruktioner. Inom detta avstånd anges parkering, odling, 

friluftsområde, trafik och tekniska anläggningar vara lämpligt.  

1.6.2 APPLICERAD RISKVÄRDERING I DENNA RISKANALYS 

Tyréns AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna presenterade av 

Länsstyrelsen i Skåne i Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (2007), vilka presenterats 

ovan. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 OMRÅDET SAMT PLANERAD VERKSAMHET 

Kv. Färgaren ligger i centrala Eslöv. Inom kvarteret idag finns handel, bostäder i flera våningar 

och ytparkering. I närområdet finns i huvudsak flerbostadshus i flera våningar. Ca 120 m öster 

om planområdet passerar järnvägen för både godståg och persontåg. Området mellan 

planområdet och järnvägen är bebyggt med flervåningshus. 

 

 

Figur 3 – Kv. Färgaren i Eslöv. (kartunderlag hämtat från Kartportalen på www.eslov.se) 
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Figur 4 – Aktuellt planområde inom kv. Färgaren rödmarkerat i figur.   

På planområdet, Figur 4, planeras centrumfunktioner och för bostadsbebyggelse upp till sju 

våningar. Ungefär 90 nya lägenheter planeras tillkomma på området (4).  

2.2 TRAFIKUPPGIFTER FÖR GODSTRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG 

Marieholmsbanan sträcker sig mellan Eslöv och Teckomatorp. Södra stambanan sträcker sig från 

Malmö till Katrineholm och passerar Eslöv. Marieholmsbanan och Södra stambanan går samman 

norr om Eslöv C 

 

Nedan redovisas data för antalet godståg som transporteras på sträckningarna. 

 

År Södra stambanan Marieholmsbanan 

2016 63 0 

2040 65 0 

Figur 5 – Trafikdata för godståg år 2016 samt prognosår 2040. Data är hämtad från Trafikverkets verktyg 

för trafikprognos, Wikibana-BAS P40, daterad 2016-05-16.  

2.3 FARLIGT GODS 

Gods som klassificeras som farligt gods delas in i nio klasser utifrån godsets egenskaper. Farligt 

gods-transporter kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper 

varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas inneboende egenskaper, som kan komma att 

påverka omgivningen vid en järnvägsolycka eller annan olycka under transporten.  

 
För transporter av farligt gods på järnväg finns ett särskilt regelverk (MSBFS 2015:2: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på 

järnväg, RID-S). Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning och etikettering, vilka 

mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer behöver. Allt för att undvika 

tillbud och olyckor. 

 

En del av farligt gods-klasserna utgör normalt inte en fara vid en olycka med transport av farligt 

gods, eftersom konsekvenserna stannar i fordonets närhet. Detta gäller vanligtvis för exempelvis 

oxiderande ämnen och organiska peroxider (klass 5) samt övriga farliga ämnen och föremål 

(klass 9). 

 

För olyckor med farligt gods är det framförallt fyra stycken konsekvenser samt kombinationer av 

dessa som utgör riskkällorna: 
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 Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara 

gasblandningar) 

 Brand 

 Utsläpp av giftig gas 

 Utsläpp av frätande vätska (även om konsekvenserna oftast begränsas till fordonets 

närhet) 

2.3.1 TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ MARIEHOLMSBANAN OCH SÖDRA STAMBANAN 

De aktuella sträckningarna (Marieholmsbanan och Södra stambanan) passerar längs med 

planområdet i nord-sydlig riktning. Sträckorna används för person- och godstrafik. Den del av 

järnvägen som sträcker sig längs planområdet är en del av Eslövs stationsområde. Enligt 

RIKTSAM ska en riskutredning utföras om en farligt gods-led ligger närmare än 150 meter. 

Närmsta avstånd från räl till gräns för kv. Färgaren mäts till ca 120 m. Då det inte går att 

utesluta att godståg färdas på räls närmst kv. Färgaren kommer 120 m användas vid bedömning 

av risknivå på området. Detta ger robusthet i utredningen. 

 

Tyréns har erhållit underlag från Trafikverket avseende godstransporter vid Eslöv C. Denna 

information gäller både Marieholmsbanan och Södra stambanan, eftersom banorna ansluter till 

varandra vid Eslöv C. Informationen är konfidentiell och kan därför inte publiceras i denna 

rapport. Informationen speglar inte de exakta förhållandena på Marieholmsbanan respektive 

Södra stambanan eftersom deras gemensamma trafikering av godstrafik är den som anges i den 

erhållna informationen. I den erhållna informationen presenteras antal godsvagnar av respektive 

farligt gods-klass och antal godståg för åren 2013, 2014 och 2015.  

3 RISKANALYS 

Nedan presenteras resultaten från beräkning av riskmåtten individrisk och samhällsrisk. För 

indata, antaganden och övrigt beräkningsunderlag se Bilaga A. 

3.1 INDIVIDRISK 

Beräkningar av individrisken som funktion av avståndet från järnvägen har genomförts. 

Avståndet har mätts från spår 1 på Eslöv station, det västligaste spåret som är närmst beläget 

kv. Färgaren. Individrisken presenteras i Figur 6. 

 

Figur 6 - Individrisk som funktion av avståndet från närmaste räl. Individrisken gäller utifrån både 

Marieholmsbanan och Södra stambanan. Utredningsområdet ligger som närmast 120 m avstånd från 

närmsta räl.  

Beräkningarna visar att individrisken är under 10
-7

 per år vid kv. Färgaren. Denna risknivå kan 

anses som låg och kräver inte att riskreducerande åtgärder införs enligt kriterier i RIKTSAM (3). I 

Figur 7 redovisas risknivåerna på karta. 
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Figur 7 – Idividrisk utifrån närmsta räl. Blå rektangel markerar kv. Färgaren. Rött område - hög risk, 

individrisken > 10
-5

. Gult område - ALARP-området, 10
-7

<individrisk<10
-5

, där risken anses tolerabel förutsatt 

att alla rimliga åtgärder vidtagits. Grönt område – tolerbel risk, individrisk <10
-7

. Riskzonerna gäller endast 

utifrån aktuella förhållande och för avseed bebyggelse på kv. Färgaren. (Bakgrundskarta är hämtat från 

Eslöv kommuns kartportal) 

3.2 SAMHÄLLSRISK 

Vid beräkning av samhällsrisk har hänsyn tagits till frekvensen för olycka med farligt gods och 

hur fördelningen av farligt gods ser ut osv. Det område som innefattas är ett 1 km
2

 stort område 

i form av en 1 km lång sträcka utmed spåret med utbredningen 500 m i vardera riktningen. 

Samhällsrisken beräknas totalt sett för ny och befintlig bebyggelse. 

 

Resultatet från beräkning av samhällsrisk presenteras i form av FN-diagram i Figur 8. 
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Figur 8 – Samhällsrisk för prognosår 2040. Heldragen blå linje redovisar samhällsrisken med planerad 

tillkommande bebyggelse. Streckad linje visa samhällsrisken utan planerad tillkommande bebyggelse. X-

axeln är logartmisk  

Beräkningarna visar att samhällsrisken uppfyller riktlinjerna enligt RIKTSAM då N=100 (<10
-7

). 

För N=1 är dock samhällsrisken något större än 10
-5

 per år. I Figur 8 går det att utläsa att 

gränsvärdet även överskrids utan planerad bebyggelse (blå streckad linje). Planerad bebyggelse 

innebär alltså ingen ökning i risk för 1<N<2. Riskreducerande åtgärder inom planområdet 

kommer alltså inte ha någon effekt på samhällsrisken för N mellan 1 och 2. Tillkommande 

bebyggelse gör dock att samhällsrisken hamnar inom ALARP-området då 4<N<28. Därför 

rekommenderas att rimliga (proportionerliga mot nyttan) åtgärder genomförs. Förslag på 

åtgärder, med hänsyn till dominerade riskbidrag för området är:  

 

 Friskluftsintag bör inte placeras på östra fasaden som vetter mot järnvägen, detta för att 

minska risken att giftig gas sprids in i bebyggelse inom kv. Färgaren. Om 

ventilationslösningen placeras på taket skall denna placeras så att friskluftsintaget är 

riktat bort från järnvägen, d.v.s. åt väster.  

 Centralt avstängningsbar ventilation för byggnader inom kv. Färgaren kan införas. 

Denna åtgärd är svårare att reglera än ovanstående eftersom det måste finnas personer 

tillgängliga som kan stänga av ventilationen vid alla tillfällen när en eventuell olycka 

inträffar. Detta måste säkerställas för att åtgärden ska vara effektiv. Det bör därför 

utredas om den är genomförbar och ekonomiskt rimlig.  

 

Vid beräkning av samhällsrisk har ingen hänsyn tagits till att det förekommer bebyggelse mellan 

planområdet och järnväg. Detta bidrar till att modellen kan anses som mer konservativ.  

3.3 OSÄKERHETER 

Det finns osäkerheter i indata, modell och antaganden. Den största osäkerhetsfaktorn gäller 

indata, och utgörs av det faktiska antalet transporter med farligt gods på järnvägen.  

 

Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom andra 

modeller, är i mångt och mycket en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen är uppbyggd 

av en underliggande modeller kring olycksfrekvenser och konsekvenser från skadehändelser. 

Genom att basera resultatet på beräkningar med 10000 stycken iterationer, körningar av 

modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och man kan lindra faktumet att det i grund och 

botten är förenklingar. 
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Att gods passerar på spåret som ligger på kortast avstånd från Kv. Färgaren är ett antagande 

som skapar en konservativ modell. Mest troligt är att passerande godståg ej växlas in via spår 

som passerar vid perrongerna. Bedömt gör detta att individrisken är något högre på 120 meters 

avstånd vid beräkning jämfört med verklighet. Detta tillför robusthet i beräkningarna.  

 

Osäkerheterna kan påverka den beräknade risknivån både uppåt och nedåt. Det finns skäl som 

talar för att beräkningen av risken är att betrakta som mycket konservativ och valda indata 

innebär en förskjutning mot högre risk. 

4 RISKVÄRDERING 

Det stora avståndet mellan järnvägen och kv. Färgaren innebär att enbart två av konsekvenserna 

för de representativa scenarierna kan nå till kv. Färgaren. Av de dimensionerande avstånden i 

Tabell 2 når BLEVE och giftmoln (från tryckkondenserad giftig gas) till kv. Färgaren från 

järnvägen. Sannolikheten för BLEVE givet en olycka med brandfarlig gas är mycket liten eftersom 

det kräver att en tågvagn med tryckkondenserad brandfarlig gas värms upp av en extern 

värmekälla under lång tid. Sannolikheten för att ett giftmoln från tryckkondenserad giftig gas 

sprids till utredningsområdet är större än sannolikheten för BLEVE, men fortfarande liten då 

andelen giftig gas är relativt låg (den exakta andelen kan inte publiceras eftersom erhållna 

uppgifter är sekretessbelagda) samt att särskilda väderförhållanden förutsätts, såsom 

vindriktning samt vindstyrka. Dessutom finns det bebyggelse i form av flervåningshus mellan 

planområdet och järnvägen. Detta innebära att sannolikheten för att gasen når planområdet 

reduceras kraftigt, jämfört med om det hade varit öppet landskap.   

 
Med hänsyn till beräknad samhällsrisk samt utifrån den låga individrisken och jämförelse med 

dimensionerande avstånd för de representativa scenarierna görs bedömningen att åtgärder som 

förhindrar att människor påverkas av giftig gas bör införas. Detta formuleras inte som ett krav 

då risken ej överstiger riktlinjerna angivna i RIKTSAM samt att förhållanden på platsen minskar 

risken att ett utsläpp av gas når fastigheten. För att visa på god riskhänsyn rekommenderas 

följande åtgärder: 

 

 Friskluftsintag bör inte placeras på östra fasaden som vetter mot järnvägen, detta för att 

minska risken att giftig gas sprids in i bebyggelse inom kv. Färgaren. Om 

ventilationslösningen placeras på taket skall denna placeras så att friskluftsintaget är 

riktat bort från järnvägen, d.v.s. åt väster.  

 Centralt avstängningsbar ventilation för byggnader inom kv. Färgaren kan införas. 

Denna åtgärd är svårare att reglera än ovanstående eftersom det måste finnas personer 

tillgängliga som kan stänga av ventilationen vid alla tillfällen när en eventuell olycka 

inträffar. Detta måste säkerställas för att åtgärden ska vara effektiv. Det bör därför 

utredas om den är genomförbar och ekonomiskt rimlig.  
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6 BILAGA A – BERÄKNINGSBILAGA 

 

 

Figur 9 - Schematisk beskrivning av beräkningsprocessen (5). 

Den ovanstående figuren visar en schematisk beskrivning av beräkningsprocessen som använts 

och sambanden som finns mellan ingående delprocesser.  

 
Processen beskriven i figuren beräknas (simuleras) 10000 gånger (iterationer) för att säkerställa 

att all variation har beaktats. För varje iteration väljs vilka indata som skall användas för denna 

specifika beräkning. Konkret innebär det att varje beräkning omfattar ett specifikt värde på 
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olycksplats, tidpunkt, atmosfärsförhållanden, vindriktning, vindhastighet, utsläppsstorlek och så 

vidare. För varje iteration beräknas sedan de olika konsekvenserna som kan uppkomma vid 

utsläpp av farligt gods. Information om sannolikheter, riskavstånd och utfall i form av omkomna 

människor lagras. När samtliga iterationer är slutförda kan resultatet i form av individrisk 

redovisas. 

6.1 INDIVIDRISKBERÄKNINGAR 

Beräkningsmodellen bakom individriskberäkningarna är framtagen av Tyréns AB (före detta 

Øresund Safety Advisers AB) i enlighet med beräkningsgång, antaganden och resonemang 

presenterat i bland annat Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen från Länsstyrelsen i 

Skåne (4). 

 

För beräkning av sannolikhet för olycka med farligt gods på järnvägen användes följande indata, 

för 2040: 

 

 Järnvägen 

Spårsträckans längd  300 meter 

Spårsträckans kvalitet A 

Antal plankorsningar 0 

Antal godståg/dag 65 

  

Rörelsens art  T 

Antal vagnar per tåg 15,6 

Antal vagnar farligt gods/tåg 1,7 

 

Antal vagnar per tåg samt antal vagnar med farligt gods/tåg är baserad på statistik från 

trafikering under 2015. Samma förhållande antas gälla 2040.  

 

Utifrån data ovan fås: 

 

Sannolikhet för olycka med farligt gods per år  4,14*10-4 per år 
 

Resultatet från beräkning av individrisk presenteras under avsnitt 3.1. 

 

6.1.1 KONSEKVENSBERÄKNINGAR 

Med grund i indelningen av farligt gods i olika klasser kan man härleda dessa konsekvenser till 

vilka som kan antas ske vid olycka med utsläpp av olika farligt gods-klasser.  

 

I Tabell 1 redovisas de representativa skadehändelser som användes vid framtagandet av 

RIKTSAM- Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen i Skåne Län. Det är även dessa som 

använts i beräkningarna i denna utredning.  

 
Tabell 1. Representativa skadehändelser och skador för olika farligt gods-klasser. B = brännbart,  

G = giftigt. (5) 

Farligt 

gods-klass 

Ämne Typ av gods Skadehändelse Skada 

1 Explosiva 

ämnen  

Explosivämne Detonation Tryck 

2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, B 

UVCE Brännskada och 

tryck 

 2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, B 

BLEVE Brännskada 

2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, B 

Jetflamma Brännskada 

2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, G  

Giftmoln Giftigt 
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3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B Pölbrand (direkt) Brännskada 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B Pölbrand (fördröjd) Brännskada 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B och G Pölbrand (direkt) Brännskada och 

giftigt 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B och G Pölbrand (fördröjd) Brännskada och 

giftigt 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B och G Giftmoln Giftigt 

6 

8 

Giftiga ämnen 

Frätande 

ämnen 

Vätska, G 

Vätska, F 

Giftmoln 

Stänk från vätska 

Giftigt 

Frätskada 

 

Beräkningar av konsekvenserna från dessa representativa scenarier genomfördes i samband med 

att RIKTSAM togs fram och fastställdes. För var och ett av dessa representativa scenarier 

genomfördes beräkningar med olika typämnen för att komma fram till ett dimensionerande 

konsekvensavstånd. Beräkningarna genomfördes med 10 000 stycken iterationer, för att variera 

vindhastigheter, hålstorlekar för utsläpp och så vidare. Det dimensionerande avståndet 

fastställdes som det avstånd som understegs i 80 % av fallen.  

 
Tabell 2. Dimensionerande avstånd för representativa scenarier för olika skadehändelser vid transport av 

farligt gods. B=brännbart, G=giftigt. (5) 

Farligt 

gods-klass 

Typ av gods Skadehändelse Dimensionerande avstånd 

1 Explosivämne Detonation 110 

2 Tryckkondenserad gas, B UVCE, 

gasmolnexplosion 

20 

2 Tryckkondenserad gas, B BLEVE 320 

2 Tryckkondenserad gas, B Jetflamma 25 

2 Tryckkondenserad gas, G Giftmoln 150 

3 Vätska, B Pölbrand, direkt 30 

3 Vätska, B Pölbrand, fördröjd 50 

3 Vätska, B, G Pölbrand, direkt 30 

3 Vätska, B, G Pölbrand, fördröjd 50 

3,6 Vätska, B, G Giftmoln 110 

 

Figur 10 - Fördelning över dimensionerande avstånd vid varierande parametrar för representativa scenarier 

för olika skadehändelser. Totalt 10000 simuleringar ligger till grund för redovisningen. (5)  
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6.2 SAMHÄLLSRISKBERÄKNINGAR 

Den yta som undersökts är för ett 1 km
2

 stort område. Befolkningstätheten i Eslöv är hämtad 

från Statistiska centralbyrån och är 2003 personer/km
2 

(år 2016). Ett tillägg på personantal (180 

person på 3856 m
2

) har adderats för planområdet, då det inom detta område tillkommer ny 

bebyggelse i form av bostadshus i flera våningar. 

 

Tabell 3 - Antagen andel personer som befinner sig ute/inne på olika områden intill järnvägen och vid olika 

tid på dygnet. 

Område Spårnära bebyggelse, 

0-30 meter 

>30 meter  

 

Planområdet 

Inne [%] Ute [%] Inne [%] Ute [%] Inne [%] Ute [%] 

Dag (08-18) 95 5 93 7 93 7 

Natt (18-08) 99 1 99 1 99 1 

 

Ovanstående tabell bygger på antaganden om personer i områdena vistas inomhus eller 

utomhus. Väster om järnvägen, inom området 0-30 meter från rälen, finns spårnära bebyggelse i 

form av bostadshus på en sträcka av ca 200 meter längs järnvägen. För denna sträcka har 

populationen justerats. I övrigt utgår beräkningarna av samhällsrisk utifrån 

bakgrundspopulationen och antaganden utgår i huvudsak från bostäder. För aktuellt 

planområde adderas uppskattat antal boende i ny bebyggelse, ca 180 personer (90 lägenheter 

med i snitt 2 personer/hushåll). 
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SAMMANFATTNING

Tyréns har på uppdrag av Skansportens fastighetsförvaltning utfört en bullerutredning i
samband med detaljplanearbete för bostadsbebyggelse på del av kv. Färgaren i Eslöv.

Beräkningar har genomförts för att bedöma bullernivåer kopplade till järnvägen Södra
stambanan och vägar (framförallt Kanalgatan, Södergatan, Bryggaregatan och Villavägen).

Beräknade trafikbullernivåer från järnväg visar att riktvärden enligt trafikbullerförordningen kan
klaras vid kvarteret Färgaren 8 och 19 vid nybyggnation av bostäder samt övriga lokaler. I vissa
delar av planerade byggnader måste planlösningen och lägenheternas storlek anpassas för att
klara riktvärdena. Det gäller framförallt hörnan i korsningen Bryggaregatan/Södergatan.

Det finns möjligheter att uppfylla kraven, Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA, för uteplats på markplan
om de förläggs på ytor som vetter in mot planområdet.

Ytterfasad, fönster och eventuella friskluftsdon ska dimensioneras så att riktvärden inomhus för
respektive ändamål klaras.
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1 INLEDNING
Tyréns har på uppdrag av Skansportens fastighetsförvaltning utfört en bullerutredning i
samband med detaljplanearbete för bostadsbebyggelse på del av kv. Färgaren i Eslöv.
Detaljplanen ska omfatta bostadsbebyggelse upp till sju våningar.

Figur 1. Kartan visar aktuellt planområde för kv. Färgaren, de mörkorange byggnaderna markerar planerad bebyggelse, och
närliggande vägar. Källa: Karin Pettersson Arkitektbyrå AB i Ängelholm.

Bullerutredningen omfattar beräknade trafikbullernivåer från järnvägen Södra stambanan samt
närliggande vägar (framförallt Kanalgatan, Södergatan, Bryggaregatan och Villavägen).
Beräknade nivåer jämförs med gällande riktvärden för trafikbuller. En inventering av övriga
eventuella bullerkällor har gjorts vid platsbesök torsdagen den 25 maj 2017. Inga beräkningar
eller mätningar har gjorts av dessa källor.
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Figur 2. Illustrationer över fasader på planerad bebyggelse. Den översta bilden illustrerar fasad i norr och den nedersta
fasad i väster. Källa: Karin Pettersson Arkitektbyrå AB i Ängelholm.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Följande underlag har erhållits från Skansportens fastighetsförvaltning och Eslövs kommun och
har varit till underlag för bullerutredningen:

• Grundkarta i dwg. Swereff 991330
• Illustration över tänkt bebyggelse i dwg- och pdf-format.

Höjdmaterial (Sweref991300 och RH200) har köpts in från Metria AB.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts
för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar.

3.1 STÖRNINGSMÅTT

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

3.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
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maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
fem gånger under dygnets mest belastade timme.

En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet till vägen
ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.

3.3 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och
flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen, som gäller från 1 juni 2015, ska tillämpas
bland annat vid planläggning av nya bostäder. Förordningen anger följande angående riktvärden
och dess tillämpning (§ nedan refererar till de som anges i förordningen):

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

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

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att
bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskrida med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

3.3.1 FÖRORDNINGSFÖRÄNDRINGARNA

Den 11 maj 2017 har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för trafikbuller vid
bostadsbyggnads fasad. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas
på redan påbörjade detaljplaner. Eftersom de aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a §
plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, gäller övergångsbestämmelsen till den
bestämmelsen. Detta innebär att de nya bestämmelserna kan tillämpas på planärenden som
påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015. Förordningsförändringarna innebär:

• en höjning av det tidigare riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent
ljudnivå (3 § 1.)

• en höjning av det tidigare riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till
35 kvm till 65 dBA ekvivalent ljudnivå.

Observera att om ljudnivån överstiger 60 dBA i ekvivalent nivå vid någon fasad gäller det som
framgår av Trafikbullerförordningens 4 § 1. och 2. (uppgift via e-post, 2017–05, från Tobias
Janland, kansliråd på enhet för plan, - bygg- och bostäder vid Näringsdepartementet). Det
innebär att hälften av rummen i varje bostad ska vara vända mot en sida med högst 55 dBA för
ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA för maximal ljudnivå,
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Sammanfattningsvis innebär detta (Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive
förordningsändringarna) för projektet:

• Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.

• Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida med högst
Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.

• På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

3.5 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER INOMHUS

I Boverkets byggregler, BBR 23, anges riktvärden inomhus för trafikbuller och andra yttre
bullerkällor. Grundkravet är att

• Leq 30 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro
• Leq 35 dBA inomhus i utrymme för matlagning och personlig hygien
• Lmax 45 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro, nattetid kl. 22:00 –

06:00. I Boverkets byggregler, BBR, anges vidare att dimensionering ska göras för den
mest bullrande fordonstypen så att angivet värde inte överskrids oftare än fem gånger
per natt och aldrig med mer än 10 dBA.

4 BERÄKNING
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 7.4. Programmet följer dessa
beräkningsmodeller:

• Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik -Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

• Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996.

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

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

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

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

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

4.1 TRAFIKDATA

4.1.1 VÄGTRAFIK

I tabell 1 redovisas trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området.
Uppgifterna är hämtade från Kristina Jönsson, miljö och samhällsbyggnad, Eslövs kommun.
Uppräkning till prognosår 2040 har gjorts av Anna-Karin Ekström, trafikplanerare, Tyréns AB.
Uppgift om skyltad hastighet kommer från nvdb (nationell vägdatabas).
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Tabell 1. Trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området för år 2016 och 2040.

Väg
Hastighet
km/h MVDT

Andel tung trafik
(%)

2016 2040 2016 2040 2016 2040
Villavägen 8 30 30 600 800 3,6 4
Södergatan 8 30 30 2400 3100 7,7 7,7
Södergatan 18 30 30 2200 2800 10,5 10,5
Bryggaregatan 4 30 30 1200 1500 4,2 4,2
Bryggaregatan 12 30 30 1600 2000 3,5 3,5
Kanalgatan* 30 30  - 600 2  2

* Det finns inga tillgängliga trafikmängder för Kanalgatan att tillgå. Trafikplanerare på Tyréns AB har gjort en bedömning
och kommit fram till angivna siffror.

4.1.2 JÄRNVÄGSTRAFIK

I tabell 2 redovisas trafikdata för Södra stambanan. Södra stambanan sträcker sig
från Malmö till Katrineholm och passerar Eslöv. Uppgifter är hämtade från Trafikverket, Wikibana
P40 och har bearbetats av Peter Andersson, uppdragsledare/utredare järnväg, Tyréns AB.

Tabell 2. Trafikuppgifter Södra stambanan för år 2016 och 2040.

Tågtyp Antal/dygn
Tåglängd
medel, m

Tåglängd
max, m

Hastighet
km/h

2016 2040 2016 2040 2016 2040 2016 2040
Godståg 73 65 425 450 750 750 100 100
Pågatåg (X60) * 103 128 100 150 150 150 115 115
Öresundståg
(X31) * 82 82 120 140 240 240 115 115
Snabbtåg (X2) 30 46 150 165 320 320 130 130

* I beräkningarna har man räknat med retardation och acceleration av de tåg som stannar på Eslövs station, övriga tåg
beräknas med skyltad hastighet. De tåg som antas stanna är alla Pågatåg och 55 stycken Öresundståg.
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5 RESULTAT
Beräkningsresultaten för planområde redovisas som bullerutbredningskartor i bilagor, se tabell
3.

Tabell 3. Bilageförteckning för beräkningsresultaten

Bilaga Redovisar
Prognosåret
AK01 Fasadnivåer
AK02 Ekvivalent ljudnivå, Leq
AK03 Maximal ljudnivå järnväg, Lmax järnväg
AK04 Maximal ljudnivå väg, Lmax väg

Bostäder längs med Kanalgatan och Bryggaregatan uppfyller riktvärden i trafikbullerförordningen
på alla fasader och ingen hänsyn behöver tas till planlösningen, se figur 3.

Fasad som vetter mot Södergatan överskrider riktvärdet för ekvivalent ljudnivå med 5 dB, se
figur 3. Däremot kan enkelsidiga lägenheter <35m2 förläggas direkt mot Södergatan då
riktvärdet för dessa är 65 dBA i ekvivalent ljudnivå, vilket uppfylls. In mot planområdet kan
lägenhet med valfri planlösning byggas då ljudnivån vid denna fasad inte överskrider riktvärdet.

Figur 3. Utklipp från bilaga AK01 som illustrerar hur Leq/Lmax järnväg/Lmax väg fördelas per fasad och våningsplan för
prognosår 2040.

5.1 UTEPLATS

Det finns möjligheter att uppfylla kraven, Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA, för uteplats på markplan
om de förläggs på ytor som vetter in mot planområdet.

5.2 INOMHUSNIVÅER

I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad
(tex. fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden inomhus klaras.
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6 ÖVERSIKT ÖVRIGA LJUDKÄLLOR
Inom närområdet utfördes en okulär besiktning av övriga ljudkällor kring detaljplanen Färgaren
8 och 19. Följande tänkbara källor fanns:

Figur 3. I direkt anslutning till planområdet ligger två fastigheter med ett betydande antal fläktar på taken. I bilden till höger
finns ytterligare ett fläktaggregat/utlopp placerat på relativt låg nivå sett till planerad bebyggelse.

Figur 4. Tre värmepumpar finns placerade på fasad på Södergatan i direkt närhet till planområdet.
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Figur 5. Längs med Kanalgatan finns ett flertal ventilationsutlopp på de olika fastigheterna. Bilderna ovan visar två exempel.

Figur 6. Utblås placerat på vägg på Bryggaregatan. Till höger närbild på utblås.

7 SLUTSATS
Beräknade trafikbullernivåer visar att riktvärden enligt trafikbullerförordningen kan klaras vid
kvarteret Färgaren vid nybyggnation av bostäder för alla fasader utom den som vetter mot
Södergatan. Dessa bostäder kan planeras utan hänsyn till planlösningen sett ur bullersynpunkt.
Om bostäder med fasad mot Södergatan är <35m2 uppfylls riktvärdet som då är 65 dBA i
ekvivalent ljudnivå. Ett annat alternativ kan vara att bygga kontor eller trapphus i denna del av
byggnaden, eftersom man då inte behöver ta hänsyn till utomhusnivåer vid fasad.

Det finns möjligheter att uppfylla kraven, Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA, för uteplats på markplan
om de förläggs på ytor som vetter in mot planområdet.

I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad
(tex. fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden inomhus klaras.
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BILAGA: AKXX
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1 59 67 90

2 58 67 87
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4 57 67 82
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6 56 68 78
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3 54 63 80

4 54 62 80
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6 53 61 78
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1 49 67 48

2 50 68 47

3 51 70 47

4 55 73 47

5 58 76 49

6 60 78 52
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2 59 68 87
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade ljudnivåer på fasad från
väg- och järnvägstrafik (frifältsvärde).
Prognosår 2040.

BESTÄLLARE:
Skansportens fastighetsförvaltning
OMRÅDE: Kv. Färgaren, Eslöv
UPPDRAG: 278212
HANDLÄGGARE: SJM
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade ljudnivåer från väg- och
järnvägstrafik inkl. fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
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50 < <= 55
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OMRÅDE: Kv. Färgaren, Eslöv
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Skala 1:1700
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade maximala ljudnivåer från
järnvägstrafik inkl. fasadreflexer.
Prognosår 2040.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade maximala ljudnivåer
från vägtrafik inkl. fasadreflexer.
Prognosår 2040.

MAXIMAL LJUDNIVÅ
2,0 m över mark i dBA
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65 < <= 70
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UPPDRAG: 278212
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BERÄKNING ENL: NPM 1996, RTN 1996
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2020-09-08

Kulturmiljöutredning 

0-45 45

5 Sockelhöjd mot gata för bostadsändamål ska vara mellan 0,3 till 1,2 meter.  

Tak ska utformas som sadeltak 

avvikande färg eller material. Avvikelse genom mönstermurning är godtagbart. 

GRANSKNINGSHANDLING

Ventilation ska vändas bort från riskområde.   

Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges.
Marklov för schaktning ska sökas separat.

Högsta byggnadshöjd i meter. Byggnadsdelar (takkupor och hissanordning) får anordnas till
högst en tredjedel av taklängden utöver tillåten byggnadshöjd. 

Högsta nockhöjd i meter.   

10,0

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger grundriktvärdet 60 dBA ska minst
hälften av rummen vara vända mot sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00- 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med boarea på maximalt 35 m2 får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå
till 65 dBA. Om en bostad har en eller �era uteplatser ska en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå får överskridas med som mest 10 dBA upp till
fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 – 22.00). Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden

6

B

19,5

19,5

B

2020-05-12

Kulturmiljöutredning 

0-45 45

SAMRÅDSHANDLING

5
6

Tak ska utformas som sadeltak 

Sockelhöjd mot gata för bostadsändamål ska vara mellan 0,3 till 1,2 meter.  

avvikande färg eller material. Avvikelse genom mönstermurning är godtagbart. 

   Lägenheter ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet är orienterade 
   mot en ljuddämpad sida, där fasad exponerad mot bullerkälla utformas med teknisk lösning så att 
   gällande riktvärden för buller från väg- och spårtra�k kan uppfyllas. Alternativt ska lägenheter 
   utformas enkelsidiga så att gällande riktvärden för buller från väg och spårtra�k uppfylls. 

Innergård med gårdshus,
plantering, 
cykelparkering, 
förråd, miljörum, 
dagvattenhantering 

Illustrationslinje

19,5

19,5

Färgaren 8 och 19
Eslövs Kommun                   S.L.
FASAD NORR, 2020-04-24    PROJ. 160315
SKALA 1:200 I UTSKRIFT A3-FORMAT

                   S.L.
FASAD VÄSTER, 2020-04-24   PROJ. 160315
SKALA 1:200 I UTSKRIFT A3-FORMAT

Färgaren 8 och 19
Eslövs Kommun
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GRANSKNINGSHANDLING 
Standard planförfarande

Dnr: KS.2020.0213

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Detaljplan för Färgaren 8 och Färgaren 19 i Eslöv kommun
Upprättad: 2020-09-08

HANDLINGAR
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Fastighetsförteckning
Grundkarta

Figur 1. Orienteringskarta för  planområdet
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Bilagor 
 Bilaga 1: Kulturmiljöutredning 
 Bilaga 2: Risk- och bullerutredning
 Bilaga 3: Geoteknisk och Mark och miljöundersökning
 Bilaga 4: Skuggstudie
 Bilaga 5: Skyfallsutredning   
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DETALJPLAN FÖR FÄRGAREN 8 OCH 19

BAKGRUND
Eslövs kommun antog detaljplan för Färgaren 8 och 19 på 
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-04 §89. Kommunens beslut att 
anta detaljplanen överklagades av sakägare inom samrådskretsen till Mark 
och Miljödomstolen i Växjö. Domstolen valde i beslut 2020-02-27 att ge 
bifall till de överklagande. 

I samråd med sökande har Eslövs kommun därefter reviderat detaljplanen i 
syfte att påbörja en ny planprocess. Detaljplanen har därefter varit föremål 
för samråd under sommar 2020. 

Revidering av detaljplanen
Följande plan-bestämmelser har blivit reviderade jämfört med 
samrådshandling daterad 2020-05-12: 

Plankartan
• Planbestämmelse om byggnadshöjd är justerad i samråd med Miljö och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Planbestämmelse totalhöjd är ändrad till nockhöjd.
• Ny planbestämmelse införs på plankartan: b2 -ventilation ska vändas bort 

från riskområde 
• Planbestämmelse om startbesked under Administrativa bestämmelser är 

korrigerade till - Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges. 
Marklov för schaktning ska sökas separat.

• Planbestämmelse f6  är ändrad till: Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads 
fasad överstiger grundriktvärdet 60 dBA ska minst hälften av rummen vara vända 
mot sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal 
ljudnivå nattetid (kl. 22.00- 06.00) på högst 70 dBA. För en bostad med boarea 
på maximalt 35 m2 får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA. 
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska en av dessa ha högst 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå får överskridas med som 
mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 – 22.00). Samtliga 
angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.

Planbeskrivning 
• Planbeskrivningen är kompletterad med ett PM (en så kallad 

promemorian) som är ett tillägg till bilaga 2 avseende buller.
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• Planbeskrivningen är kompletterad med information om att 
planförslaget inte påverkar riksintresse för kommunikation

• Planbeskrivningen är kompletterad med bullernivåer för planområdet.
• Planbeskrivningen har i övrigt blivit kompletterade med redaktionella 

ändringar (inklusive illustrationer) enligt yttrande under samrådet och i 
enlighet med ändringar på plankartan. 
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PLANBESKRIVNING

1. Planens syfte och bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder, handel 
samt centrumfunktioner på kvarteret Färgaren i centrala Eslöv. Se figur 1 
för orientering. 

2016-06-28 (§115) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att detaljpla-
nearbete skulle påbörjas. Kommunen tar fram detaljplanen med standard-
förfarande.
  
1.1 Plandata 
Planområdet är ca 4300 m2. Färgaren 8 ägs av Skansporten Fastighetsför-
valtning AB och Färgaren 19 ägs av Eslövs Bostads AB (Ebo). Skansporten 
AB och Ebo är planförslagets byggherrar. 

1.2 Tidigare ställningstagande

Översiktsplan
Översiktsplanen för Eslövs kommun antogs i maj 2018,  Översiktsplanen 
Eslöv 2035. Enligt översiktsplanen ska befintlig struktur väster om Södra 
Stambanan förtätas med 600 bostäder. Detaljplanen bedöms vara förenligt 
med översiktsplanen.

Stadsplan och Tomtindelningsplan 
Gällande stadsplan är S 118, antagen 1964. Den reglerar planområdet till 
bostäder i upp till 4 våningar samt område för motortrafikändamål.  Plan-
området berörs även av tomtindelningsplan ”17 Färgaren” (1285K-T/17D 
B19690327), upprättad 1931. Tomtindelningsplanen upphör att gälla inom 
planområdet när detaljplanen vinner laga kraft. 

Riksintresse Kommunikation
Södra Stambanan, cirka 125 meter öster om planområdet, är utpekat som 
riksintresse för kommunikation. Enligt Eslövs kommun så är avståndet 
tillräckligt för att ett genomförande av detaljplanen inte ska påverka riksin-
tresset.

Riksintresse M 182 
De centrala delarna av Eslövs tätort omfattas av ett statligt riksintresse för 
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kulturmiljövård, M 182; Stadsmiljö –järnvägsstad. Riksantikvarieämbetet fat-
tade beslut om riksintresset 1987. 

Tidigare gällande stadsbildsanalys för Eslöv 
Stadsbildsanalys av kulturhistoriskt intressanta områden i Eslöv godkändes som en 
del av översiktsplanen 1990 och var en del av den tidigare översiktsplanen 
2001. Se vidare om kulturmiljö i bilaga 1: Kulturmiljöutredning. 

Vy över delar av planområdet mot nordost

Vy över delar av planområdet mot söder
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2. Planförslag

2.1 Bebyggelse

Byggnadskultur och gestaltning 
Den planerade bebyggelsen är ett förtätningsprojekt i centrala Eslöv som 
möjliggör bostäder och handel med korta avstånd till viktiga målpunkter. 
Behovet av nytillkommna bostäder med varierande lägenhetsstorlekar i 
centrala Eslöv är stort. Nya bostäder vitaliserar centrum och ger ett ökat 
underlag för servicefunktioner. Genom att bebygga så kallade ”lucktomter” 
i den befintlig strukturen, verkar kommunen för en hållbar stadsutveckling 
med fokus på att bygga staden inåt och därigenom ej bebygga åkermark. 

Gestalningen har sin utgångspunkt i Eslövs kvartersstruktur. Den före-
slagna bebyggelsen sluter norra delen av kvarteret Färgaren mot Bryggare-
gatan, Kanalgatan och Södergatan. Eslövs tätort har en stark tegeltradition, 
företrädsvis rött eller gult tegel, vilket framgår av riksintresset för kultur-
miljövård M 182. Den slutgiltiga gestaltningen vad avser färg och material-
val kommer att avgöras i bygglovsskedet. I planen fastställs genom planbe-
stämmelse att det dominerande fasadmaterialet ska utgöras av tegel och att 
bottenvåning ska utgöras av en avvikande kulör. Möjlig fasadutformning 
mot Bryggaregatan respektive Kanalgatan redovisas på figur 3-4.  

Gården gestaltas för att ge utrymme åt social samvaro och gemenskap. För 
utformning av gården, se figur 2. 

Bostäder med handels- eller centrumfunktion mot gata
Mot Kanalgatan och Bryggaregatan föreslås byggnadshöjd 16,5 meter och 
takvinkel upp till 27 grader. Med den byggnadshöjden och konventionell 
rumshöjd är det möjligt att bygga 5 våningar. Hörnet Bryggaregatan/
Södergatan accentueras något höjdmässigt, vilket innebär byggnadshöjd 
19,5 meter och takvinkel upp till 27 grader. Det möjliggör cirka 6 våningar. 
Takvinkel 45 grader möjliggör takterasser mot gården. Se figur 6. 

Totalt skapas möjlighet till ca  55 -70 stycken lägenheter. Det exakta antalet 
och storleken på lägenheterna avgörs slutgiltigt under bygglovsskedet. 

Övergripande uttrycks- och gestaltningsidé
Syftet med olika byggnadshöjder mot Bryggaregatan är att undvika en 
monoton och dominerande fasadlinje mot gatan. En planbestämmelse 
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Figur 2. Situationsplan över möjlig och lämplig utformning av föreslagen bebyggelse 
vid händelse att byggrätt för Gårdshuset verkställs.

Snitt figur 4  

Snitt figur 3  

ytterligare i detta syfte införs; ”Inglasning av balkong på översta våningen 
mot gata medges ej”. Takkupor mot gata och gård medges dock. Indragen 
våning med takterass mot gård medges. 

Det är av stor vikt att fasader i material och färg ges ett varierat uttryck 
som förstärker känslan av att det är olika byggnader längs med Bryggarega-
tan och Kanalgatan. Entréer ska orienteras ut mot gata för den bebyggelse 
som vetter mot allmänna gator. Sockellinjen upp till första våningen ska 
vara tydligt markerad. Färdig golvhöjd för den första våningen ska inte ha 
samma nivå som gatans höjd. Detta innebär att det kan krävas ramper inne 
i byggnaden alternativt hiss vid entréerna på kvartersmark. Tak ska utföras 
som sadeltak.  
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Figur 3. Föreslagen fasadutformning mot Bryggaregatan.

Figur 4. Föreslagen fasadutformning mot Kanalgatan. 

Centrum eller handelsfunktion föreslås primärt att anordnas i korsningen 
Bryggaregatan/Södergatan. Att skapa möjlighet för en offentlig funktion i 
detta hörn bedöms som viktigt ur stadsbildssynpunkt då det möjliggör en 
relation till motstående hörn på Bryggaregatan och Södergatan (Garvaren 
14) och vidare upp mot Stora Torg. 

Gårdshus
Ett nytt gårdshus upp till 3½ våningar, med sadeltak alternativt indragen 
våning och nockhöjd 14,5 meter, föreslås på Färgaren 19. Se figur 5.
 
Gård och portal ut mot Kanalgatan 
Gården på Färgaren 19 ska nås via minst en portal från Kanalgatan. Porta-
len ska utformas med avfasning av hörnen mot Kanalgatan för att säker-

Färgaren 8 och 19
Eslövs Kommun                   S.L.
FASAD NORR, 2020-04-24    PROJ. 160315
SKALA 1:200 I UTSKRIFT A3-FORMAT

                   S.L.
FASAD VÄSTER, 2020-04-24   PROJ. 160315
SKALA 1:200 I UTSKRIFT A3-FORMAT

Färgaren 8 och 19
Eslövs Kommun
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ställa god trafiksäkerhet mot cykelbanan på Kanalgatan.

Det främsta syftet med portalen är att tjäna ett vägservitut till förmån för 
Färgaren 16. Det innebär att nuvarande parkering på Färgaren 16 kvarstår 
med trafik över Färgaren 19 från Kanalgatan. Om även godshantering 
enligt nuvarande förhållanden på Färgaren 19 kvarstår så är två portaler in 
till gården önskvärt. Förutom portal för att säkerställa vägservitutet från 
Kanalgatan så bör även ytterligare en portal anordnas från Kanalgatan 
alternativt Bryggaregatan. Diagonal trafikrörelse från endast en portal, över 
gården, bör undvikas av trafiksäkerhets skäl. En eventuell andra portal från 
Kanalgatan eller Bryggaregatan avgörs i bygglovsskedet. Detta bör även 
samordnas med omgestaltning av Kanalgatan. Godshantering till planom-
rådet kan även i framtiden ske från Södergatan. 

Portalen är planerad till att bli 5,3 meter bred, 5,8 meter hög ut mot Kanal-
gatan och 4,7 meter hög ut mot innergården. 

På kors/punkt prickad mark får byggnad ej uppföras på ett sätt som för-
hindrar in- och utpassage till gården på Färgaren 19. På gården skapas i 
övrigt möjlighet till grönytor, plantering och cykelparkeringar enligt figur 7. 

Befintlig byggnad på Färgaren 19  
Befintlig byggnad på Färgaren 19 planläggs som Bostad, Centrum, Handel och 
Kontor. Befintlig byggnad ut mot Södergatan planläggs med våningsantal 
och byggnadshöjd enligt gällande stadsplan S 118, antagen 1964. 

Till befintlig byggnad, centrerad på Färgaren 19 (enplansdel) ges planrätt 
för befintlig funktion; Handel men även Bostad, och med föreslagen bygg-
nadshöjd på 4,0 meter. Om byggrätt för gårdshuset dock aktualiseras så är 
det lämpligt att riva befintlig enplansdel och gestalta ytan mellan gårdshu-

Figur 5. Möjlig utformning av gårdshus. 
Fasad mot väster.  

 Karin Petterssons arkitektbyrå. 

set och 3-plansbyggnad som gård för 
de boende. Godshantering föreslås då 
också ske från omgivande gator utanför 
planområdet, ej från gården. Se figur 2.

2.2 Trafik

Bilparkering
Boendeparkering avses att lösas under 
mark i ett parkeringsgarage. Genom 
föreslagen utformning, se figur 8, så är 
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det möjligt att tillskapa ca 50 parkeringsplatser under mark. Parkeringen 
nås via ramp från Kanalgatan. Enligt gällande parkeringsnorm så är kravet 
29 parkeringsplatser (26 platser för föreslagen nybyggnation plus 3 platser 
på grund av planläggning av befintlig byggnad på Färgaren 19). Komplet-
terande parkering i mindre omfattning kan ske på innergården ovan mark 
men gården ska prioriteras för social samvaro och hantering av dagvatten. Det 
slutgiltiga utformningen vad avser parkeringen avgörs i bygglovsskedet 
enligt kommunens parkeringsnorm. 

Cykelparkering 
Under mark är det möjligt att tillskapa ca 190 cykelplatser. Till viss del får 
cykelparkering ske genom så kallad horisontell cykelparkering, det vill säga 
parkering för cykel i två plan. Ovan mark kan cirka 60 platser tillskapas. 
Antalet cykelparkeringar och placering av dem avgörs primärt i bygglovs-
skedet enligt kommunens parkeringsnorm. 

2.3 Teknisk försörjning

Energi och Värme
Kraftringen AB är värme- och el-distributör till bebyggelse på planområdet.
Kraftringen har aviserat behovet av en ny nätstation på Kanalgatan som en 
följd av planförslaget. 

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Tillkommande 
bebyggelse ska anslutas till VA Syd:s vatten-, dagvatten- och spillvattennät.
 

Figur 6. Sektion mot norr över ny bebyggelse med portal i genomskärning. 
Kanalgatan

Kv. 
Skomakaren

Kv. 
Färgaren
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Figur 8. Bil- och cykelparkering under mark för föreslagen detaljplan.
Dagvattenkasett för hantering av dagvatten.

   Karin Petterssons arkitektbyrå. 

Figur 7. Bottenplan med lämplig gårdsutformning och cykelparkering.  

EV.
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Avfall
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsordningen. Fastighetsägarna 
svarar för hanteringen av eget avfall och källsortering. Miljöhus för förva-
ring av avfall skall finnas inom kvartersmark. 

Utgångspunkt är att sophantering för Färgaren 8 och 19 ska ske på Fär-
garen 8 i miljörum enligt figur 7. Sophantering för Färgaren 11, 12 och 16 
föreslås i fortsättningen att hämtas vid Kanalgatan eller enligt annan över-
enskommelse mellan berörda fastighetsägare. Avståndet från nuvarande 
sophämtningsplats till föreslagen ny upphämtningsplats är cirka 35 meter 
vilket är inom godtagbar standard enligt gällande renhållningsordning. 

 

3. Förutsättningar

3.1 Markanvändning 
Planområdet används idag för parkering och bebyggelse. Parkeringsplatsen 
hyser cirka 75 platser och består av en asfalterad yta. Parkeringsplatserna på 
Färgaren 8 är avgiftsbelag besöksparkering för allmänheten och på Färga-
ren 19 är det boendeparkering och reserverad parkering för kommunen 
och företag. 

Bebyggelsen inom planområdet består av ett  3-plans hus på Färgaren 19 
ut mot Södergatan. Byggnaden är uppförd i rött tegel under tidigt 1980-tal. 
Byggnaden hyser butikslokaler i bottenvåningen och i övrigt kontorslokaler.  

Gång- och cykeltrafik
Planområdet ligger i centrala Eslöv med gång- och cykelavstånd till viktiga 
målpunkter som skola, vård, handel, torg, järnvägsstation med mera. Kanal-
gatan är ett viktigt centralt cykelstråk. 

Kollektivtrafik
Eslövs järnvägsstation med busshållplats ligger cirka 150 meter från plan-
området.  

Biltrafik
Bryggaregatan och Södergatan norr respektive öster om planområdet har 
hastighetsbegränsning på 30 km/h. På Kanalgatan finns genomfartstrafik 
och markparkering.
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Arkeologi
Några kända fasta fornlämningar har inte konstaterats i området. Om forn-
lämningar skulle påträffas under markarbeten eller byggnation ska arbetet 
omedelbart avbrytas och fornlämningen skall anmälas till Länsstyrelsen.

Vatten, avlopp och dagvatten
Det finns en spill- och dagvattenledning inom planområdet, se figur 9. Ser-
vispunkten ligger i fastighetsgräns vid Kanalgatan. Ledningen bör flyttas 
som en följd av planens utbyggnad vilket bekostas av berörda fastighetsä-
gare eller enligt överenskommelse. Ledningsrätter utanför planområdet 
bedöms inte påverka detaljplanens genomförande.  

4. Konsekvenser

4.1 Miljöbedömning enligt miljöbalken
Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydan-
de miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och 
i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljpla-
nen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.

Figur 9. Spill- och dagvatten ledningar inom planområdet, markerat med röd streckad linje.

Dagvattenledning

Spillvattenledning

Färgaren 8
Färgaren 19 

Färgaren 16
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4.2 Kulturmiljö
För inventering av befintlig kulturmiljö och förslagets konsekvenser därav, 
se bilaga 1: Kulturmiljöutredning. 

4.3 Omgestaltning av Kanalgatan 
För att möjliggöra bebyggelse enligt förslaget krävs omgestaltning av Ka-
nalgatan. Omgestaltningen, som kan ske etappvis, syftar i huvudsak till att: 
• Ta hand om överflödigt vatten vid skyfall enligt bilaga 5
• Möjliggöra avtalsservitut till Färgaren 16 
• Möjliggöra nedfart till föreslaget garage
• Möjliggöra eventuell nätstation 

Kommunen har i samband med detaljplanens framtagande, tecknat ett 
exploateringsavtal med byggherrarna där de förbinder sig att utföra och 
finansiera de åtgärder som krävs. Villkoren mellan byggherrarna och kom-
munen framgår av avtalet. 

Skyfallsutredning med höjdsättning 
Kommunens övergripande skyfallsstudie visar att området kring Färgaren 
8 och 19, inklusive Kanalgatan, är ett instängt område som blir belastat vid 
stora skyfall när ledningsnätet är mättat. För att i detalj utreda vattnets ut-
bredning och volym har en skyfallsutredning och höjdsättning med åtgärds-
förslag tagits fram, se bilaga 5. Utredarna har beaktat framtida ökningar 
av skyfall genom att utgå från en så kallad prognosticerad klimatfaktor. 
Redovisade åtgärdsförslag enligt utredningen visar möjliga exempel för att 
hantera överflödigt vatten. Andra utformningar kan bli aktuella, både vad 
gäller lösningar på allmän platsmark som på kvartersmark. Oavsett gestalt-
ningslösning så ska dock samma överflödiga vattenmängd, enligt bilaga 5, 
hanteras. Slutligt val av utformning sker i ett detaljprojekteringsskede och 
behöver samordnas med en eventuell omgestaltning av Kanalgatan. 

Effekten av föreslagen planering på Färgaren 8 och 19 blir att vatten som 
vid stora skyfall tidigare har runnit till nuvarande parkeringsyta på Färgaren 
19, till stor del istället tvingas ut till Kanalgatan. Figur 10 och 11 visar situa-
tionen vid så kallade 100 års regn där planområdet är obebyggt respektive 
bebyggt.  

Som kompensation för att hantera vatten vid skyfall föreslås två möjliga åt-
gärder; dels en öppen översvämningsyta som placeras centralt i Kanalgatan samt 
dels ett utjämningsmagasin på Färgaren 19 i form av så kallade dagvattenkas-
setter. Se figur 12 och 13. 
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Figur 10 och 11. Utdrag från skyfallsutredningen, bilaga 1. Maximal utbredning och vattennivå vid 
regn med 100 års återkomsttid och 6 timmars varaktighet vid befintligt tillstånd (till vänster) samt efter 
exploatering (till höger). Planområdet är markerat med röd, streckad linje.

Översvämnings yta Kanalgatan
Översvämningsytan på Kanalgatan gestaltas så att den kan hantera ca 200 
m3 vatten som en kompensation på grund av exploatering. Ytan gestaltas 
lämpligen som park där en skålad yta med vegetation och sittytor kan kom-
plettera. Enligt skyfallsutredningen bör ytan placeras centralt på Kanalgatan 
i nära anslutning till Färgaren 19. Ytan som krävs är ca 190 m2 stor (10 X 
19 meter) och gestaltas med en växtbädd som ger infiltrationsmöjlighet till 
mark. Med växtbädd beräknas ytan bli maximalt 1,5 meter djup.  Vid stora 
skyfall fylls ytan med vatten som sakta avrinner ut i kombinerad Va-ledning 
som ligger i Kanalgatan. Marklov krävs. 

I Kanalgatan finns en vattenledning (kombinerad dagvatten- och spillvat-
tenledning), en fjärrvärmeledning samt högspännings- och lågspännings-
kablar. Samråd vid byggskede krävs därför med VA Syd och Kraftringen. 

Dagvattenkassett på Färgaren 19 
Dagvattenhantering för fastigheten föreslås ske med ett utjämningsmagasin 
i form av s k dagvattenkassetter. Mängden uppgår till  ca 50 m3 vid 10-års 
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regn med klimatfaktor. Erforderlig yta täcker ca 45 m2 och placeras enligt 
utredning lämpligen enligt figur 12 och 13. Vattnet fördröjs i kassetten 
innan det rinner ut till den kombinerade va-ledningen i Kanalgatan. 

Ytterligare fördröjning av dagvatten 
För ytterligare fördröjning av dagvatten ska komplementbyggnader inom 
planområdet förses med ”gröna tak” - eller ”sedumtak”. Förutom att gynna 
dagvattenhanteringen kan gröna tak även medverka till att förbättra luftkva-
litén och förhöja den estetiska upplevelsen. Gården även förses med min-
dre vegetationsytor alternativt vegetation i krukor för fördröjning av dag-
vatten. För fullständig redovisning hänvisas till bilaga 5: Skyfallsutredning .

Vägservitut för Färgaren 16
Omgestaltning av Kanalgatan krävs för att det ska vara fortsatt möjligt att 
nå Färgaren 16 från Kanalgatan med bil över Färgaren 19 enligt gällande-
vägservitut. Portalen som möjliggör servitutet regleras i detaljplan genom 
reducerad byggrätt. Omgestaltning görs lämpligen i samband med gestalt-
ning av översvämningsytan om möjligt. 

Nedfart till garage
Som en följd av föreslaget garage kan nedfarten till garaget påverka ett 
fylldblommigt fågelbärs-träd (Prunus avium ’Plena’)  som står på Kanal-
gatan och som därigenom måste fällas. Kommunens ambition är dock att 

Inspirationsbild på skålad översvämningsyta på Tåsinge plads i Köpenhamn. Ytan har gestaltats som 
multifunktionell yta med växtbädd, grässlänt och trappstegavsats som kan nyttjas som sittyta. Bild 
Tyréns AB. 
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Figur 12. Bottenplan för föreslagen bebyggelse med en möjlig åtgärd på Kanalgatan och Färgaren 19 för 
att hantera vatten vid stora skyfall enligt bilaga 2; Skyfallsutredning.  Karin Petterssons arkitektbyrå. 

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

16
50

0

30
0

25
00

36
00

27°

45
°

35
00

Färgaren 8 och 19
Eslövs Kommun

Figur 13. Sektion a-a. Karin Petterssons arkitektbyrå. 

Kv. 
Skomakaren 

Kanalgatan

Kv. 
Färgaren 

Översvämningsyta Dagvattenkassett

bevara trädet om möjligt. Att trädet ska värderas och kompenseras (vid 
händelse att det fälls eller i övrigt skadas under byggnation) framgår av 
upprättat exploateringsavtal mellan kommun och byggherrar.

Översvämningsyta
på Kanalgatan

Utjämningsmagasin med 
dagvattenkassett under mark

Möjlig placering för ev.
ny nätverksstation

Möjlig nedfart till garage 
som påverkar fågelbärsträd 

Kv. Skomakaren
Kv. Färgaren 

Infart för att möjliggöra 
vägservitut till Färgaren 16

EV.

428 ( 608 )



GRANSKNINGSHANDLING
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
2020-09-08

KS.2020.0213

20

Ny nätstation 
Kraftringen har uppmärksammat behovet av en ny nätstation på Kanal-
gatan för att kunna distribuera el till planområdet. Slutgiltlig placering får 
avgöras i samband med ombyggnation av Kanalgatan. 

4.4 Sociala konsekvenser

Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och 
unga, däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. Barn och 
unga bedöms inte beröras i någon större omfattning av det aktuella plan-
förslaget. Den nuvarande markanvändningsyta är inte en naturlig vistelseyta 
för barn. Planförslaget innebär dock att barns möjlighet att vistas inom 
området ökar eftersom det möjliggör en bostadsgård som ger goda förut-
sättningar till social tillvaro och lek.

4.5 Parkering
Nuvarande avgiftsbelagda parkeringsplatser för allmänheten på Färgaren 8 
(ca 40 st) upphör. Parkeringsplatser på Färgaren 19 (ca 35 st, varav cirka 15 
platser är reserverade för kommun eller arbetsplatser ) upphör men ersätts 
delvis av planerad parkering under mark, se figur 8. 

4.6 Hälsa och säkerhet

Dagvattenrecipient
Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Bråån som är planområ-
dets dagvattenrecipient (se figur 14). Bråån har sin källa på Linderödsåsens 
västsida och mynnar ut i Kävlingeån vid Örtofta. Den ekologiska statusen 
för Bråån är måttlig. God ekologisk status ska nås till år 2027.

Orsaken till att man idag inte har god ekologisk status i Bråån är främst för-
höjda halter av näringsämnena som kväve och fosfor. Detta beror främst 
på att det i åns närmiljö ligger intensivt odlade åkrar.
Kommunens bedömning är att planförslaget, med de dagvattenfördröjande 
åtgärder som föreslås, inte innebär ytterligare försämring av dagvattenreci-
pienten. Bedömningen baseras på det faktum att planområdet omvandlas 
från mestadels parkering till bostäder vilket, i kombination med de dag-
vattenåtgärder som föreslås, leder till minskade utsläpp av förorenande 
ämnen från den aktuella ytan.
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Installation av dagvattenkassett för fördröjning av dagvatten. Bild; Tyréns AB. 

Figur 14. Blått område markerar del av dagvatten recipienten Brååns avrinningsområde (och till slut 
Kävlingeån) söder om Eslöv. Planområde markerat i rött. 
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Miljökvalitetsnormer för luft 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnor-
mer för utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen innebär ingen-
betydande ökning av trafik.

Bullerutredning
Till planhandlingarna hör en risk- och bullerutredning (bilaga 2) från 
Tyréns. Utredningen har, vad gäller buller, kompletterats med ett PM (en 
så kallad promemorian)  efter samrådet. Nedan följer promemorian i sin 
helhet: 

Byggnader som löper längs med Kanalgatan och Bryggaregatan uppfyller riktvärdet Leq
högst 60 dBA på alla fasader och våningsplan och kan planeras fritt ur bullersynpunkt.
Byggnad med fasad mot Södergatan överskrider gällande grundriktvärde Leq 60 dBA 
och kräver någon form av kompensationsåtgärd. Det kan vara att planera så att minst 
hälften av rummen orienteras mot sida som uppfyller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA. 
Detta görs på plan 1–3 in mot gården. Det är också möjligt att planera för enkelsidiga 
lägenheter om maximalt 35 kvm då riktvärdet Leq högst 65 dBA uppfylls på både fa-
sad mot gata och mot innergård. Mot innergård är det även möjligt att planera för större 
lägenheter då Leq högst 60 dBA uppfylls på alla våningsplan.

Ett alternativ kan också vara att ha delvis inglasade balkonger (ca 75 % av balkong-
ens fasad) på fasad mot söder. En sådan balkong reducerad ljudnivån på fasad med 
cirka 7–10 dBA beroende på hur glaset placeras. Om detta alternativ utförs korrekt 
innebär det att bostäder på denna fasad kan planeras med valfri planlösning.

Gällande riktvärden för buller
Regeringen har fr o m 2015-06-01 fastställt en förordning avseende trafik-
buller vid nybyggnad av bostadsbyggnader, SFS 2015:216: Förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbebyggelse.  2017-05-11 beslöt regeringen om en höjning 
av riktvärdena för trafikbuller vid bostadsbyggnads fasad. Förordningsänd-
ringarna trädde i kraft 2017-07-01 och kan tillämpas på detaljplaner påbör-
jade fr o m 2015-01-02. Höjningen innebär att krav ställda i bullerförord-
ningen från 2015-06-01 ändras enligt följande:

•  Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör 
 överskrida 60 dBA utanför fasad (tidigare 55 dBA). För små 
 lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA (tidigare 60  
 dBA) inte bör överskridas utanför fasad.
•  Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokalise- 
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 ras mot sida med högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.
•  På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA

Kommunens ställningstagande på plankartan
Den kompletterande promemorian föranleder att planbestämmelsen f6 
ändras till: 

f6  - Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger grundriktvärdet 60 dBA 
ska minst hälften av rummen vara vända mot sida som vid fasad har en ekvivalent 
ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00- 06.00) på högst 
70 dBA. För en bostad med boarea på maximalt 35 m2 får den ekvivalenta ljudnivån 
vid fasad uppgå till 65 dBA. 

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå får överskridas med som mest 10 dBA 
upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 – 22.00). Samtliga angivna ljudnivåer 
avser frifältsvärden.

Figur 15. Utklipp från bilaga 2 som visar bullerutbredningen över planområdet. Tabellen ska läsas 
från vänster till höger kolumn enligt följande: våningsantal/ekvivalent ljudnivå järnväg/max ljudnivå 
järnväg/max ljudnivå väg.
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Buller i förhållande till riksintresse för kommunikation
Bullerbestämmelserna ska inte verka begränsande på järnvägstrafiken på 
Södra Stambanan eller begränsa riksintresse för kommunikation. 

Riskutredning - Sammanfattning risk

Nedan följer en sammanfattning av riskrapporten från bilaga 2

Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende akuta olycksris-
ker orsakade av transport av farligt gods på Marieholmsbanan och Södra stambanan). 
Detta innefattar både att avgöra områdets lämplighet för önskad bebyggelse samt eventu-
ella behov av riskreducerande åtgärder för att kunna tillåta önskad bebyggelse.
Utifrån beräknad individrisk med avseende på farligt gods-transporter på järnväg fås 
att kv. Färgaren ligger på ett sådant avstånd från järnvägen att individrisken är att 
anse som tolerabel. På ca 80 meters avstånd från närmsta räl är individrisken låg och 
flerbostadshus samt handel tolerabel markanvändning enligt Länsstyrelsen Skånes rikt-
linjer RIKTSAM.

Samhällsrisken ökar något med tillkomsten av fler bostäder på kv. Färgaren. Ökning 
gör att risken hamnar inom ALARP, om än i mindre omfattning. Det långa avståndet 
till järnvägen gör att det i huvudsak är giftig gas som bidrar till den ökade risknivån. 
Därför rekommenderas åtgärder vilka reducerar konsekvenserna vid ev. olycka med 
giftig gas. Rekommenderade åtgärder för att visa på god riskhänsyn är:

•  Friskluftsintag bör inte placeras på östra fasaden som vetter mot järn  
 vägen, detta för att minska risken att giftig gas sprids in i bebyggelse inom   
 kv. Färgaren. Om ventilationslösningen placeras på taket skall denna   
 placeras så att friskluftsintaget är riktat bort från järnvägen, d.v.s. åt   
 väster. 

•  Centralt avstängningsbar ventilation för byggnader inom kv. Färgaren   
 kan införas. Denna åtgärd är svårare att reglera än ovanstående eftersom   
 det måste finnas personer tillgängliga som kan stänga av ventilationen vid   
 alla tillfällen när en eventuell olycka inträffar. Detta måste säkerstäl  
 las för att åtgärden ska vara effektiv. Det bör därför utredas    
 om den är genomförbar och ekonomiskt rimlig.

Då riskökningen till följd av tillkommande bebyggelse på kv. Färgaren ej gör att riktlin-
jerna enligt RIKTSAM överstigs (för N=1 överskrids riktlinjerna även utan bebyg-
gelse) är ovan listade åtgärder ej kravställande utan endast rekommendationer.

Kommunens ställningstagande vad avser risk inför antagande
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Riskutredningen visar tydligt att friskluftsintag inte ska placeras mot öster. 
En planbestämmelse för att motverka detta införs därför på plankartan. Sa-
ken har också uppmärksammats under samrådet. Planbestämmelsen lyder:

• b2 - ventilation ska vändas bort från riskområde

Geoteknisk och markmiljö utredning för Färgaren 8 och 19
En geoteknisk- och markmiljöutredning med provborrstagning har genom-
förts för Färgaren 8 respektive 19 under februari-mars 2017. Se redovisad 
bilaga för fullständig utredning. Syftet med utredningen har varit att ge en 
övergripande geoteknisk rekommendation för grundläggning, schaktning 
m.m. samt för hantering av eventuellt förorenad mark.

Förorenad mark och schaktning 
Vad avser förorenad mark så visar utredningen att det finns förhöjda halter 
av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och tyngre metaller vid några av 
provtagningspunkterna på fastigheterna. PAH är en vanligt förekommande 
föroreningstyp i fyllnadsmassor inom stadsmiljöer, ursprunget kan t ex vara 
krossad asfalt, stenkolstjära och dylikt.

Den förorenade jorden ska avlägsnas med schaktning i samband med att 
grundläggningsarbetena startar. Innan schaktarbete påbörjas ska en skriftlig 
anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd lämnas in till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs 
kommun. Anmälan, som ska beskriva hur byggherrarna avser att avhjälpa 
föroreningarna, ska lämnas in minst 6 veckor innan schaktarbeten beräk-
nas påbörja och den ska godkännas av miljöavdelningen innan arbetena får 
påbörjas. Miljöavdelningen ska sedan även kontrollera och godkänna att 
schaktarbetena utförts enligt anmälan. 

Markens lämplighet avseende markföroreningar villkoras enligt planbe-
stämmelse: Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges. Marklov för 
schaktning ska sökas separat. (PBL 4 kap 14 §).

Radon
Marken är enligt den geotekniska utredningen klassad som normalrisk om-
råde för radon. Det innebär att byggnader inom planområdet ska utföras 
radonskyddade, vilket säkerställs med planbestämmelse.
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5. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

5.1 Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Skansporten AB och Eslövs Bostads AB (Ebo) är byggherrar (exploatörer) 
och ansvarar för att tillkommande bebyggelse inom planområdet sker enligt 
detaljplanens intentioner.  Kraftringen nät AB ansvarar för elförsörjning 
och fjärrvärme. 

5.2 Avtal

Planavtal
Skansporten AB tillsammans med Casa Färgaren 19 AB och Eslövs kom-
mun undertecknade planavtal i november 2016. Planavtalet har sedan 1 
januari 2017 övertagits av Skansporten AB och Eslövs Bostads AB. 

5.3 Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum som planen vinner laga kraft. 
 
5.4 Tidplan
Detaljplanen handläggs med standard förfarande. Samråd sker under som-
maren 2020. Detaljplanen beräknas att antas under 2021. 

5.5 Ekonomiska frågor

Planekonomi
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet reg-
leras ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggher-
rarna bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljpla-
nens framtagande och genomförande. 

Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar eventuella ledningsom-
läggningar som en följd av planförslagets genomförande.

Anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsledningar skall ske 
enligt antagen taxa. 
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Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal gällande omgestaltning av Kanalgatan har tecknats 
mellan Eslövs kommun och byggherrarna. Omgestaltningen syftar till att 
möjligöra bebyggelse enligt detaljplanen, åtgärdsförslag för att omhänderta 
överflödigt vatten vid skyfall enligt bilaga 5, samt övrig omgestaltning av 
Kanalgatan.  

5.6 Tekniska frågor  

Tekniska utredningar
Bilaga 1: Kulturmiljöutredning 
Bilaga 2: Risk- och bullerutredning
Bilaga 3: Geoteknisk och Mark och miljöundersökning
Bilaga 4: Skuggstudie
Bilaga 5: Skyfallsutredning 

5.7 Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Planen föreslår gemensam sophantering för nuvarande Färgaren 8 och 
Färgaren 19 inom Färgaren 8. Rätten till sophantering kan säkras genom 
bildande av gemensamhetsanläggning eller officialservitut. Det ankommer 
på berörda fastighetsägare att hos Lantmäteriet ansöka om sådan åtgärd. 
Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge 
ersättning för utrymme för rättighet. Lantmäteriet beslutar om ersättning 
efter officialvärdering om ingen överenskommelse om ersättning finns mel-
lan berörda fastighetsägare. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta 
av åtgärden om inte annat överenskommits. 

Servitut
Det finns ett avtalsservitut för väg mellan Färgaren 19 och Färgaren 16 
(Färgaren 16 ingår ej i planområdet).

MEDVERKANDE
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen

Åsa Simonsson   Thomas Oskarsson
Avdelningschef,   Planarkitekt FPR/MSA
Tillväxtavdelningen
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REDOVISNING – bilagor och ritningar 
Arbetet redovisas i följande dokument: 

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-D391/101 
 Borrprofiler, (enskilda provpunkter) ritn. PQ-D391/102-103 
 Jordartsklassificering  bilaga A 
 Markradonresultat  bilaga B 
 Miljöanalyser, sammanställning  bilaga C 
 Miljöanalyser, verifikat  bilaga D 
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2017-05-15 
D391 
Eslöv, fastigheten Färgaren 8 
Geoteknisk och markmiljöundersökning 
 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM – 
Geoteknik och Markmiljö 
 

1. Objekt 
Uppdragsgivare Skansporten Fastighetsförvaltning AB, ombud Martin Häglund. 
 
Fastighet/Område Eslöv, fastigheten Färgaren 8. Läge samt undersökningsområde, se 

figur 1.1 nedan. 
 

 
Figur 1.1 Översiktsbild över Eslövs tätort med läget (markerat med röda linjer) och 
undersökningsområdet i gult. för fastigheten Färgaren 8. Källa: Eniro.se 
 
Uppdrag Undersökning av de geo- och markmiljötekniska förhållandena inför 

nybyggnad av bostäder. 
 
Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM Geo- och Miljöteknik” redovisas nu 

utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i tabell, med 
laboratorieprotokoll och på ritning. 

 
Vidare redovisas undersökningsresultat i form av beskrivning av 
område, geo- och miljötekniska förhållanden samt rekommendationer 
avseende dimensionering, byggnation, föroreningar, risk m.m. 
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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 övergripande 
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 planritningar i dwg- och pdf-format 

över fastigheten samt tidigare undersökningar i närliggande områden. 
 
Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 
 Studie av internetbaserade flygbilder och kartor. 
 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 
 Visning av kablar och ledningar i mark. 
 Miljöteknisk undersökningsrapport, Efterbehandling av Shell 

bensinstation 0112 Eslöv, fastigheten Färgaren 8, Sandström Miljö 
& Säkerhetskonsult, rapport daterad 2005-01-24. 

 Miljöteknisk undersökningsrapport, Shell bensinstation 0112 
Södergatan, Eslöv, fastigheten Färgaren 8, Sandström Miljö & 
Säkerhetskonsult, rapport daterad 2004-03-25. 

 

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 3.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 
Fältplanering och utförande 
Geoteknik 
Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metod-
beskrivningar; SGF Rapport 1:2013. 
Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF 
Rapport 1:2004. (samt Fälthandbok. Undersökningar av för-
orenade områden; SGF Rapport 2:2013, remiss å 12-03-15). 

Beteckningssystem SGF beteckningsblad 2016. 
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Forts. Tabell 3.1. Styrande dokument 

Fältundersökningar 
Skruvprovtagning samt tryck-
sondering 

Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93. 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 
Miljöteknisk provtagning Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rap. 

1:2004. (samt Fälthandbok. .. SGF Rapport 2:2013,  ). 

Laboratorieundersökningar 
Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004  
Externa analyser; radon, miljö Enligt respektive laboratoriums, GJABs respektive Eurofins, 

kvalitetssystem. 

Projektering, grundläggning 
Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997–1, inkl. nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 10. 
Plattgrundläggning. SGI 1993. 
AMA Anläggning (13). 

Projektering, markföroreningar 
Naturvårdsverkets rapport 5976 (september 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. nya 
riktvärden å 160701. 
Naturvårdsverkets rapport 5977 (december 2009). Riskbedömning av förorenade områden. 

 
5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 
Allmänt Inom fastigheten planeras nybyggnation av flerbostadshus i 6-

7 våningar ovan mark, delvis med verksamhetslokaler i botten-
våningen samt med källarvåning i form av parkeringshus. Byggnaden 
inklusive garaget planeras att samuppföras med byggnation på 
granntomten Färgaren 19 i sydväst. 

 
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 Bostadshus bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvändning) 

enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. 
 

Tomten ligger inom ett centralt i Eslöv med omväxlande kringliggande 
flerbostadshus och kontors- och handelsverksamheter. Under-
sökningsområdet utgörs idag av en parkeringsplats. Den framtida 
markanvändningen på fastigheten planeras att bli bostäder varför 
marken kommer att klassas som bostadsområde. Härvid bedöms 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM) vara tillämpliga att använda vid jämförelse med uppmätta halter 
i det nu aktuella området. Alternativt kan platsspecifika riktvärden 
baserade på KM tas fram. Även begreppen MKM, mindre känslig 
mark som kan sägas utgöra dagens markanvändning samt mindre än 
ringa risk för anläggningsändamål (MRR), används nedan.  
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6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 
Allmänt Fältundersökningen har utförts under februari-mars månad 2017 under 

ledning av Ciprian Costin, PQAB. Undersökningen har utförts genom 
jordprovtagning med skruvborr, monterad på borrbandvagn typ 
Geotech 504, operatör Dan Svensson och Lars Lind, LL Geoteknik. 
Provtagning av grundvatten i installerade grundvattenrör har 
genomförts under februari och mars månad. Borrbandvagnen var 
utrustad med en enmeters skruvprovtagare. Upptagna prover har 
hanterats och okulärbesiktigats av Ciprian Costin, PQAB, varefter 
utvalda prover skickats för analys. 

 
Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2016 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 8 punkter, (PQ7-PQ14) med uttag av jord-
prover för geo- och miljötekniska laboratorieanalyser. 

 Trycksondering i 8 punkter 
 CPT-sondering i 1 punkt. 
 Installation av grundvattenrör i tre punkter ca 3–4 meters djup, 

samtliga av typen PEH-rör, 50 mm diameter med 1 resp. 2 meters 
filter i botten. Uttag av grundvattenprov har utförts i samtliga 
punkter, (PQ7, PQ8 och PQ14). 

 Mätning av grundvattennivåer vid tre tillfällen. 
 Installation av 1 st markradondetektor. 

 
Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna utförda 2017 av 

Ciprian Costin, PQAB, har utförts med GPS-teknik i koordinatsystem 
Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000. 

 

7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 
Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts 2017. 
 
Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 
 Markradonanalys, GJAB Radonanalys i Lund, gnm PQAB. 
 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins, gnm PQAB. 

 
Laboratorieanalys Upptagna prover har analyserats med avseende på följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 
 Markradon på installerad detektor. 
 Kemiska miljöanalyser har utförts på Eurofins Environmental 

Testing Sweden AB ackrediterade laboratorium i Lidköping.  
-  2 st asfaltprov har analyserats m.a.p. PAH.  
- 26 st upptagna jordprover har analyserats m.a.p. polyaromatiska 
   kolväten (PAH), BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen), 
   alifatiska och aromatiska (petroleum)kolväten samt metaller.
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- 3 st vattenprover har analyserats m.a.p. samma parametrar som för 
  jord, d.v.s. PAH, ”olja” och metaller. Då området ligger i anslutning 
  till en äldre kemtvätt som befarats kunna bidragit till spridning av 
  klorerade alifater har vattenproven också analyserats m.a.p. detta. 
 

8. Befintliga förhållanden och historik 
Allmänt Undersökningsområdet, fastigheten Färgaren 8, har en yta av ca 1300 

m2 och är belägen i centrala Eslöv, mellan Bryggaregatan, och 
Kanalgatan. Området runt fastigheten utgörs främst av bostadsområde 
och kommersiella lokaler och butiker. Närmaste bostäder 
(flerbostadshus) finns angränsande till fastighetens sydöstra del. 

 
Historik Historiskt material visar att det funnits drivmedelsförsäljning på 

fastigheten med start 1933, då den tidigare bensinstationen uppfördes 
av dåvarande ägaren, AB Svenska Shell. Stationen bestod av en 
stationsbyggnad bestående av oljerum, förråd, pannrum, och kontor, 
två underjordiska cisterner och ett pumpfundament. Under 1950 talet 
uppfördes en tvätt- och smörjhall och placerades i en utbyggnad av 
stationsbyggnaden. På 1970-talet revs den befintliga stations-
byggnaden och drivmedelsinstallationerna vilka sedan ersattes av nya. 
Stationen stängdes 2004-02-26 och revs senare samma år. 2005 
genomfördes en marksanering av påträffade petroleumprodukter i 
mark som uppstått vid den tidigare verksamheten på fastigheten. Enligt 
Eslövs kommun har inga olyckor eller kända tillbud dokumenterats.  

 
Topografi Topografin inom undersökt område är relativt plan men med lutning i 

västlig riktning med nivåer invid borrpunkterna mellan ca +63,3 och 
+61,5. I den södra delen av undersökningsområdet finns mindre 
nivåskillnader mellan grannfastigheten Färgaren 19 och Färgaren 8. 

 

 
Figur 8.1 Ungefär mitten av 1960-talet. Flygfotografering med 
undersökningsområdet i rödstreckad linje. (Eniro.se).  
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Figur 8.2. Ungefär nutid. Flygfotografering med undersökningsområdet i 
rödstreckad linje. (Eniro.se). 
 

 
Ekonomisk karta Ungefär mitten av 1910–1915-talet. Röd streckad linje visar 
ungefärligt läge för idag undersökt området/fastighet. 
 

Markförhållanden Vid undersökningstillfället utgjordes markytan av till största delar av 
asfalt- och betongstensytor. 

 
Jordlager Jordlagren under asfalterad yta utgörs överst av fyllning med ca 0,1–

0,5 m överbyggnadsmaterial, (sand, grus och bärlager samt inslag av 
tegel), följt av fyllning med omväxlande sand, grus, sandig mulljord, 
tegel och inslag av slagg. Speciellt för återfyllningen efter utförd 
sanering 2005 utgörs den av packat friktionsmaterial alternativt 
blandade schaktmassor från platsen som klassificerats ”rena”.  
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Därunder finns bitvis (rester av) ursprungligt mullhatigt/organiskt 
ytskikt. I borrhål 7 och 8 påträffas mullhaltiga/organiska jordar ner till 
ett djup om ca 4 meter under markytan och i övrigt som mest ca 2 
meter. Därunder följer naturlig jord av sandig siltig lera, alt. sandig 
siltig lerig morän till borrade djup, som mest ca 3,0–4,7 meter. 

 
Vid sonderingarna har vanligen fast lagring registrerats genom 
fyllning, lösare lagring i viss fyllning, organisk jord och den översta 
metern av naturlig mineraljord och därunder fast lagring i morän, till 
borrade djup, ca 2-7,5 m. Kalkstensberg finns enligt kartmaterial på ca 
20 m djup. 
 

Grundvatten Vid borrning och ytterligare två tillfällen under februari och mars 
månad 2017 inmättes grundvatten i observationsrör ca 3 och 3,5 meter 
under markytan, motsvarande nivåer mellan som lägst ca +58,0 i 
nordväst och som högst ca +60,3 i sydost. Grundvattennivåerna 
kommer variera i höjd med årstid och nederbörd och kan därför 
förväntas vara både högre och lägre än här redovisat. De högsta 
nivåerna inmättes generellt i mars 2017.  

 
Markradon Markradonhalten har undersökts inom fastigheten med spårfilm i 

kanister i en punkt. För klassificering har även använts radonmätning 
i en punkt på grannfastigheten Färgaren 19 i söder, av GeoExperten 
2014. Radonhalten i de båda mätpunkterna uppmättes till mellan 
3,1 och 17,2 kBq/m3, se bilaga B. 
 
Med hänsyn tagen till jordart, årstid, grundvattennivå m.m. innebär 
mätvärdena radonhalter i normalriskintervallet varför marken skall 
klassas som normalriskmark. (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 
Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av 
hävdvunna tabellvärden. Föreslagna parametrar och partial-
koefficienter för dimensionering inom området redovisas nedan, för 
geoteknisk kategori 1 och 2, GK1 respektive GK2. 

 
GK1 Inga byggnader som lämpar sig för dimensioneras i GK1 är planerade 

då endast en stor huvudbyggnad är aktuell, se nedan. 
 
GK2 Planerad huvudbyggnad hänförs till GK2. Dimensioneringsparametrar 

och partialkoefficienter för GK2 redovisas i tabell 9.1 nedan. 
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Tabell 9.1. Dimensioneringsparametrar 
Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 
Ny fyllning, 
bergkross       --- k=’k=40 cuk=c’k=   0 k=22 

'k=12 Ek=45 

Ny/bef.* fyllning, 
sandjord       --- k=’k=38 cuk=c’k=   0 k=20 

'k=10 Ek=35 

Bef. blandad fyllning 
och organisk jord. 
Ej grundläggn. här! 

Variation mellan: 
 >+61,5 i sydost 
>+57,5 i väster 

k=’k= --- cuk=c’k= --- k=14-20 
'k=4-10 Ek= --- 

Moränjord, m.m.*** 
Variation mellan: 
<+61,5 i sydost 
<+57,5 i väster 

k=’k=35 cuk=c’k=0 k=21 
'k=12 Ek=45 

Partialkoefficienter 

’ 
cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till markytan eller nivå för dräneringsledningar. 
*) Befintlig sandfyllning kan återanvändas över grundvattenytan om den är torr. 
**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 
***) Kan sannolikt användas ned till berg, troligen på >20 m djup, men bedöms beräkningsmässigt inte 
behövas mer än till ca 10 m, d.v.s. till som djupast nivå +50. 
En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att 
dimensionerande vertikal brukslast är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet. 
 
Föroreningar Resultaten från utförda asfalt-, jord- och grundvattenanalyser beskrivs 

i text och redovisas i sammanställning i tabell 9.2–9.5. Samman-
ställning finns även i bilaga C samt redovisas i detalj med laboratorie-
verifikat i bilaga D. 

 
Asfalt Utförda asfaltanalyser tyder på ”normal” asfalt, utan förekomst av s.k. 

”tjärasfalt”. Laboratorieanalys visar låga PAH-halter på analyserat 
prov, <2 mg/kg TS. Jämförs gräns för fri återanvändning i ny 
överbyggnad, 70 mg/kgTS. Se tabell 9.2. 
 

Tabell 9.4. Sammanfattning av analysresultat av asfaltsprov. Enhet: mg/kg Ts 
Provpunkt    Summa PAH (mg/kg TS) 

10 Asfalt   1,8 

14 Asfalt  1,1 

Summa PAH<70 mg/kgTS. Fri återanvändning i ny vägkonstruktion. 

Summa PAH 70-300mg/kgTS. Stenkolstjära finns i asfalten och återanvändningen är restriktiv.    

Summa PAH >300. Stenkolstjära finns i asfalten i höga halter, FA, vilket kräver deponi.   

 
Jord Marken under asfalten utgörs överst av jordfyllning samt har en 

bensinstation (om än sanerad) funnits på fastigheten, varför 
markföroreningar har kunnat förväntas. Förutom underliggande 
rent/modernt bärlager och rent inköpt friktionsmaterial till återfyllning 
vid saneringen 2005, har också förhöjda ämneshalter av tyngre PAH 
och vissa metaller påträffats i underliggande fyllning, ner till ett djup 
om ca 2,6 meter under markytan. Även fasta biprodukter som slagg 
och tegel finns bitvis i fyllningen. 
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Resultaten är jämförda med och klassificerade enligt NVs generella 
riktvärden. Erhållna resultaten visar halter av bly, koppar, kvicksilver, 
zink, PAH H och PAH M över KM i tio av proverna. Halter av PAH 
H och PAH M över riktvärdet för MKM (men under FA) har påträffats 
i två prov i den västra delen av fastigheten, punkt 9 och 10. Det framgår 
även att fyra parametrar för jordprover överstiger riktvärdena för 
mindre än ringa risk (MRR). Proverna med halter över riktvärden för 
aktuell markanvändning, KM, finns i borrhål 7, 9, 10, 11, 13, och 14. 
Dessa prover innehåller även fasta biprodukter i form av 
slaggprodukter, tegel, mm. 

 
Tabell 9.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller och PAH, (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 

7 0,1-0,5 F/Grus, sand, tegel <2 35 42 <0,2 4,9 8,3 13 <0,010 10 13 51 0,13 0,12 <0,045 

7 1,5-2,0 F/organiskt,grus,sand,tegel 3,2 81 40 0,37 4,9 24 13 0,1 12 26 180 8,7 6,8 0,21 

7 2,0-2,6 (F/)Mull, lera, grus, sand 2,3 95 36 0,28 4,6 23 9,1 0,071 9 18 130 5,6 5,7 0,18 

8 0,1-0,5 F/Bärlager <1,9 24 5,7 <0,2 4,4 14 21 <0,010 13 13 35 <0,11 <0,075 <0,045 

8 1,5-2,0 något gyttjig Lera <2 29 10 <0,2 3 7,3 5,8 0,033 5,3 12 47 0,27 0,16 <0,045 

8 2,5-3,0 gyttjig Lera 3,9 49 7,6 0,24 6,2 15 18 <0,012 17 24 52 0,26 0,25 <0,045 

9 0,1-0,5 F/Sand, tegel 4,1 75 37 0,25 5,6 29 22 0,089 16 20 100 15 12 0,74 

9 0,5-1,0 F/grusig Sand <1,9 33 10 <0,2 3,4 10 14 0,017 4,9 12 61 1,5 1,2 0,086 

9 1,0-1,5 F/Sten, grus, sand, tegel 2,6 66 41 0,35 5 20 14 0,031 8,7 20 230 1,5 1,4 0,08 

10 0,5-1,0 F/Bärlager 3,6 69 44 0,61 4,4 21 10 0,03 11 18 130 10 11 0,3 

10 1,1-1,8 F/Mull/(slagg),tegel,Sand 7,8 200 120 0,93 6 38 16 0,16 17 36 470 20 30 1,3 

10 2,0-2,5 siltig Finsand 3,6 36 8,7 <0,2 3,7 7,7 11 <0,011 8,9 17 40 1,6 2,5 0,083 

11 0,1-0,5 F/Bärlager <1,9 26 5,9 <0,2 4,6 10 16 <0,010 8,9 13 46 <0,1 <0,075 <0,045 

11 0,5-1,0 F/Sand 2,4 38 9,2 <0,2 2,5 6 6,3 <0,010 5,6 7,8 390 <0,1 <0,075 <0,045 

12 0,1-0,5 F/Sand, tegel 2,4 46 13 <0,2 4,2 8,2 20 <0,010 11 13 87 <0,11 <0,075 <0,045 

12 1,0-1,5 F/Sand 2,6 32 10 <0,2 2,8 6,7 7,5 <0,010 6,7 9,8 100 <0,11 <0,075 <0,045 

12 3,0-3,5 Lermorän,Sand,Sten,Grus 3,6 44 9,6 <0,2 8,5 19 22 0,012 27 23 58 <0,11 0,11 <0,045 

13 0,5-1,0 F/mullhaltig Sand, (F/)Torv <2 67 15 0,28 5 10 11 0,05 15 12 93 0,51 0,34 <0,045 

13 1,0-1,5 (F/)sandig Torv/Mulljord 4,7 130 81 0,47 4,7 98 11 0,71 12 23 240 6,9 6,7 0,36 

13 1,5-1,8 (F/)Mulljord/Torv,(tegel) 3,5 79 32 0,35 4,1 27 10 0,26 11 20 89 0,84 0,54 <0,045 

13 3,0-3,8 lerig siltig Morän, skiffer 5,7 75 10 <0,2 10 21 27 <0,01 35 23 59 <0,11 <0,075 <0,045 

14 0,1-0,5 F/Bärlager, Sand <1,9 89 10 <0,2 4,3 13 9,8 <0,01 8,6 17 42 <0,11 <0,075 <0,045 

14 1,0-1,5 F/Mulljord, sand, slagg 4 110 60 0,51 5,2 41 16 0,28 14 19 290 3,9 3,4 0,16 

14 2,0-3,0 lerig siltig Sand (morän) 2,3 32 8,6 <0,2 5,2 12 13 <0,01 14 12 41 <0,11 <0,075 <0,045 

14 3,0-3,5 sandig Morän, Lermorän 3,7 36 8,8 <0,2 8,1 17 19 <0,01 26 18 46 <0,11 <0,075 0,1 

14 3,5-3,8 Lermorän, skiffer 3,6 36 8,4 <0,2 6,3 15 17 <0,01 20 17 43 0,12 0,12 <0,045 

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/NV               

Förklaringar Mörkgrön färg  Markerar att halten understiger MRR 

 Grön färg  Markerar att halten understiger KM 

 Gul färg  Markerar halt i intervallet KM-MKM 

 Orange färg  Markerar halt i intervallet MKM-FA 

 Röd färg  Markerar att halt överstiger FA 

  

448 ( 608 )



PQ GEOTEKNIK & MILJÖ D391_Färgaren 8_MUR och PM-Geo+Miljö_170515 12 (19) 
 

 
Z:\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\D391_Färgaren8\D391_Färgaren 8_MUR och PM-Geo+Miljö_170515.docx 
 

Tabell 9.3. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 
Prov-
pkt nr 

Djup, 
m.u.my 

Jordart Bensen Toluen 
Etyl-

bensen 
Xylen 

Alif 
>C5-C8 

Alif 
>C8-C10 

Alif 
>C10-C12 

Alif 
>C12-C16 

Alif 
>C5-C16 

Alif 
>C16-C35 

Arom 
>C8-C10 

Arom 
>C10-C16 

Arom 
>C16-C35 

12 3,0-3,5 Fyll/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 

13 3,0-3,8 
lerig siltig 
Morän 

< 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 

14 2,0-3,0 
siltig Sand 
(morän) 

< 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 

14 3,0-3,5 
(siltig Sand-
morän) 

0,0048 < 0,10 0,22 0,34 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

14 3,5-3,8 
(Lermorän, 
skiffer) 

0,0059 < 0,10 < 0,10 0,11 < 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 10000 - 10000 1000 1000 

Förklaringar   
Grön färg Markerar att halten understiger KM 
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
Röd färg Markerar halt >FA 

 
Grundvatten Utförda grundvattenprover, tre st, visar förhöjda värden av aromater 

>C16-C35 och PAH H. Halten PAH H härrör sig sannolikt från 
partiklar i provet och inte löst i vattnet, och den egentliga vattenhalten 
bör därför vara betydligt lägre. De längre aromatiska kolvätena som 
påträffats i denna undersökning är mer tjockflytande och har högre 
kokpunkter och återfinns oftast mer lokalt nära föroreningskällan, 
d.v.s. de är inte spridningsbenägna.  

 
Det finns visserligen spår av cis 1,2-dikloretener och trikloreten i ett 
prov, men dessa halter bedöms som låga. 

 
Tabell 9.5. Sammanställning kemiska miljöanalyser i grundvatten. 

Analys Enhet R7 R8 R14 Riktvärde* Riktvärde 
Ingen/kraftig påverkan** 

As µg/l 42 42 23 50  
Ba µg/l 31 11 19 -   
Pb µg/l 0,05 0,15 0,51 10   
Cd µg/l 0,039 0,063 0,058 5   
Co µg/l 1,3 2,1 1,5 -   
Cr µg/l 0,3 0,4 0,2 5   
Cu µg/l 0,9 5,5 3,2 2000   
Hg µg/l 0,1 0,1 0,1 1   
Ni µg/l 1,3 2,9 4,4 50   
Zn µg/l 6,8 52 3,8 1000   
V µg/l 0,61 0,48 0,42 -   
alifater >C5-C8 µg/l <20 <20 <20 300   
alifater >C8-C10 µg/l <20 <20 <20 100   
alifater >C10-C12 µg/l <20 <20 <20 25   
alifater >C12-C16 µg/l <20 <20 <20 3000   
alifater >C5-C16 µg/l <20 <20 <20 -   
alifater >C16-C35 µg/l <50 <50 <50 3000   
aromater >C8-C10 µg/l <10 <10 <10 500   
aromater >C10-C16 µg/l <10 <10 <10 120   
aromater >C16-C35 µg/l <10 <10 38 5***/25000****   
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Forts. Tabell 9.5. Sammanställning kemiska miljöanalyser i grundvatten. 
bensen µg/l <0.50 <0.50 <0.50 50   
toluen µg/l <0.10 <0.10 <0.10 500   
etylbensen µg/l <0.10 <0.10 <0.10 500   
m,p-xylen µg/l <0.10 <0.10 1 500   
PAH, summa L µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 120   
PAH, summa M µg/l 0,48 4,6 < 0,30 5   
PAH, summa H µg/l 0,42 4,8 < 0,30 0,5   
Diklormetan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10   0.01/1000 
Triklormetan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10 100 6/400 
Tetraklormetan µg/l <0.10 <0.10 <0.10   0.01/10 
Trikloreten µg/l  <0.10 0.24  <0.10 10 24/500 
Tetrakloreten µg/l  <0.10 <0.10  <0.10 0.01/40 
1,1-Dikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10   7/900 
1,2-Dikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10   7/400 
1,1,1-Trikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10   0.01/300 
1,1,2-Trikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10   0.01/130 
cis 1,2-Dikloreten µg/l  <0.10 0.48  <0.10   0.01/20 
trans 1,2-Dikloreten µg/l  <0.20 <0.10  <0.20   0.01/20 
Vinylklorid µg/l  <0.10 <0.10  <0.10 0,5 0.01/5 

*Riktvärden för tungmetaller=NVs värden för liten risk i grundvatten. Olja och PAH=högsta värdet av 
SPI's riskhalter för ånga i byggnad och ytvatten. Klorerade lösningsmedel: Livsmedelsverkets 
gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30. ** Holländska riktvärden för grundvatten. VROM 
(2000).*** SPI's riskhalter för ytvatten. **** SPI's riskhalter för ånga i byggnad. 
 

10. Rekommendationer-grundläggning 
Grundläggning Färdigt golv i marknivå (FG) är angivet till ca +63,0 och golvnivå i 

källarvåningen (KG) till nivå ca +60,1. Terrass för grund-
konstruktionen, inklusive eventuell isolering, makadam etc. bedöms 
hamna på nivå ca +59,5 och lokalt för hissar troligen nedåt ca +58.  

 
Källaren kan utföras i platsgjuten betong direkt på mark/källarterrass. 
Källaren utförs vattentät och dimensioneras för uppflytning. Ny 
grundläggning måste anpassas till kringliggande befintliga 
konstruktioner och anläggningar, t.ex. va-ledningar i gata och befintlig 
byggnad inom Färgaren 19 i sydost. D.v.s. ny grundläggning får inte 
negativt påverka befintliga konstruktioner och anläggningar, ej heller 
riskera att skadas av dem. 
 
Generellt skall all lös eller på annat sätt otjänlig ytjord bortschaktas 
under golv och grundläggning. Detta kommer automatiskt att ske 
eftersom befintlig blandad fyllning och huvuddelen av all organisk 
jord ligger högre än ovan angiven terrass, +59,5. Längst i väster, kring 
punkt 7-8, finns dock organiska lager ned till som djupast ca +57,5 
som också måste avlägsnas. Sandfyllningar från sanering av den f.d. 
bensinstationen kan finnas djupare än +59,5 över hela tomten men den 
är bedömd som godartad för grundläggning. 

 
  

450 ( 608 )



PQ GEOTEKNIK & MILJÖ D391_Färgaren 8_MUR och PM-Geo+Miljö_170515 14 (19) 
 

 
Z:\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\D391_Färgaren8\D391_Färgaren 8_MUR och PM-Geo+Miljö_170515.docx 
 

Markradon Med föreliggande undersökningsresultat bedöms att marken skall 
klassas som normalriskmark. Vid normalriskmark skall byggnad 
utföras radonskyddad, varvid bottenplattor utförs så att inte 
genomgående sprickor uppstår samt skarvar, genomföringar och 
dylika läckagevägar tätas noggrant (t.ex. med flänsförsedda rör, 
fogband eller motsvarande). Härtill rekommenderas mekanisk 
inomhusventilation utföras med små undertryck. 

 
Dränering Under golv och grundläggning rekommenderas att markskiva och 

dränerande material på geotextil appliceras. T.ex. normal mark-
isoleringsskiva och dränerande grusmaterial (t.ex. makadam).  

 
Även om grovbetong planeras i källarplan bör åtminstone ett ca 0,1 m 
tjockt makadamlager läggas för att kunna borttransportera eventuellt 
inläckande grundvatten till pumpgropar eller yttre dränering, för att 
och därmed minimera risken för hydraulisk lyftning. Schaktslänter, 
t.ex. i hissgropar, bör lämnas utan grovbetong och eventuellt behöver 
hål göras i grovbetongen för att inte skapa alltför långa avstånd för 
vatten att transporteras under grovbetongen. 

 
Dränerande lager ansluts till eventuell 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. 

 
Vägar och planer Inga hårdgjorda ytor direkt på mark planeras. Design på hårdgjorda 

ytor på terrassbjälklag utförs av markprojektör. 
 
VA-ledningar Yttre va-arbeten kommer heller inte att göras på tomten utan endast 

anslutning av ledningar till kommunens va-nät blir aktuellt. Grund-
vattenåtgärder skall beaktas vid anslutning under grundvattenytan. 

 
Schakt Befintlig jord bedöms som relativt normalschaktad, vanligen 

schaktbarhetsklass 3-4 (enligt Klassificeringssystem -85). Grov 
fyllning och kvarvarande grundkonstruktioner kan finnas inom tomten 
och beräknas då vara mer svårschaktad, klass 4-5. 

 
Befintliga jordlager utgörs till stor del av sand-/sandig jord och är 
flytbenägen. Förekommande lerig och organisk jord är känslig för 
vattenöverskott och hydraulisk påverkan, speciellt i samband med 
mekanisk bearbetning och förlorar i förekommande fall delar av sin 
hållfasthet. Förekommande jordar tål ej att frysas. 
 
Härvid skall samtliga blottade ytor täckas snarast möjligt så att de ej 
skall bli uppältade och förlora hållfasthet. Härtill måste vatten 
avsänkas och/eller avledas i källar- och eventuell djup va-schakt. Se 
vidare i kap ”Grundvattenåtgärd” nedan.  
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Grundförstärkning Ingen schakt får utföras inom en linje med lutning 1:2 räknat från 
närmast belastade yta, t.ex. grundkonstruktion, vägbana eller va-
ledning. Vid utrymmesbrist måste slänterna stabiliseras, förslagsvis 
genom spontning.  

 
Då ny byggnad är planerad i/nära tomtgräns bedöms spontning också 
behövas runt större delen av källarschakten. Härvid kan sponten också 
behöva användas som form och motgjutas. Alternativ får bygganden 
flyttas in en bit på tomten eller tillstånd fås att installera sponten på 
kommunal mark. 
 
Spont behövs förstås inte längs sydvästra tomtgränsen om sambygg-
nation med Färgaren 19 utförs.  

 
Om befintliga byggnader inom Färgaren 19 har källare/grundläggning 
som stämmer överens med den nya grundläggningen på Färgaren 8 
behövs troligen inte spont här heller. Om befintlig grundläggning 
ligger högre måste spontning eller annan konstruktion som säkrar 
Färgaren 19 utföras. 

 
Vid spontning är tät stålspont att föredra eftersom schakt nära och 
under grundvattenytan är planerad, se ”Grundvattenåtgärd” nedan. Vid 
motgjutning skall detta beaktas.  
 
Eventuellt behov av bakåtförankring eller stämpning beror bl.a. på 
schaktdjup och lastsituation. Speciellt vid spontning mot befintliga 
byggnader (i sydost) bör bakåtförankring och förspänning av spont 
utföras för att inte byggnaden skall påverkas. Spontplankor kan vara 
svåra att neddriva i den fasta moränjorden och därför kan 
konstruktionen behöva modifieras eller förstärkas med t.ex. en viss 
mängd borrad spont. Dessa parametrar måste också speciellt beaktas 
vid motgjutning av spont.  

 
 Beakta risken för vibrationer i samband med spontning samt 

massförflyttning vid dragning av spont. Dragning blir förstås inte 
aktuellt där motgjutning utförs och inte heller av eventuell borrad 
spont. 

 
Grundvattenåtgärd Stabila vattenytor har i området uppmätts ligga ca 2-3,5 m under 

markytan men tidvis kan mark-/sjunkvatten förekomma högre upp i 
jordprofilen. Även om tät stålspont installeras kan bitvis relativt stora 
vattenmängder förväntas tillrinna underifrån genom förekommande 
sand-/sandig jord. 

 
För lokala schakter för brunnar, inkopplingspunkter bör det i 
normalfallet kunna utföras genom ett snabbt förfarande och med 
länshållning genom pumpning i schaktgravsbotten, åtminstone till 
någon halvmeter under grundvattenytan.  
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För källarschakten rekommenderas att dränerande makadam läggs på 
schaktbottnen. Runt om och om så erfordras genomskärande schakten, 
läggs makadamfyllda diken med dräneringsledningar, på någon meters 
djup under schaktbotten. Diken/ledningar leds till filtersatta rörbrunnar 
med konventionella dränkbara pumpar i. Se även ”Grundläggning” 
ovan. För hissgropar o.dyl. installeras separata rörbrunnar och pumpar. 
Grundvattenytan skall tillses ligga minst 0,5 m under lägsta 
schaktbotten.  
 
Allt pumpvatten leds via sedimenteringscontainers eller motsvarande 
till Eslövs kommuns dagvattensystem. Observera att vatten kan vara 
förorenat och då även måste renas m.a.p. aktuella föroreningar. 
 

Fyllning Kompletterande fyllning upp till terrassnivå för grundläggning av 
byggnad och väg skall utföras från en torr, fast och ostörd schaktbotten 
av oorganisk jord täckt med geotextil. Fyllnadsmaterial av bergkross 
förordas. Om överskott av befintlig sandfyllning erhålls kan denna 
återanvändas om den och schaktbotten är torr. Fyllning utförs och 
packas enligt AMA Anläggning. 

 
Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Beakta att 
vibrationer kan spridas långt vid packning i samband med här 
förekommande sand och närhet till grundvattenytan. Terrasserings-
arbeten skall därför utföras vid torr väderlek och efter 
grundvattensänkning enligt kap ”Grundvattenåtgärd” ovan.  

 
Dagvattenfrågor Området kommer till största delen att vara bebyggt. Samtliga ytor, 

såväl tak som mark/terrassbjälklag, kommer att/skall avvattnas 
kontrollerat till Eslövs kommuns dagvattensystem. Detta gäller också 
i byggskedet, se även ovan under ”Grundvattenåtgärd”. 

 
Ingen plats för infiltration av markvatten inom området finns då allt 
planeras att bebyggas. I princip torde dock infiltration i förekommande 
sand-/sandig jord fungera. 

 
Kontroll Geoteknisk kontroll skall omfatta minst följande moment. 

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 
- Schaktbottenbesiktning. Schaktbottnar skall vara torra, fasta och 

fria från organiskt material. 
- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. Speciellt 

skall kontroll av eventuella spontkonstruktioner utföras. 
- Packningskontroll, vid >0,5 m mäktig uppfyllnad. Metod beror på 

val av fyllnadsmaterial och avgörs i samråd med geotekniker. 
- Kontroll av (grund)vattennivåer och verifiering av att (grund)-

vattenytan ligger minst 0,5 m under färdiga schaktbottnar. 
- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. 
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11. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 
Allmänt Fyllningslager i marken innehåller blandad jordfyllning och 

markföroreningar har påträffats. Dels i form av fasta biprodukter av 
tegel, slagg, m.m. Inga andra indikationer, t.ex. via lukt eller färg, om 
föroreningar fanns inom undersökningsområdet. 

 
Utbredning I princip kan sägas att alla äldre fyllnadsmassor ställvis kan innehålla 

föroreningar, men (sannolikt) inte i nya inköpta återfyllningar från 
saneringen 2005. Föroreningarna i den gamla fyllnadsjorden finns ned 
till ca 2,6 m under markytan och innehåller tydligt förhöjda halter 
koppar, kvicksilver, zink, PAH H och PAH M över KM i borrhål 7, 9, 
10, 11, 13, och 14 och PAH H och PAH M över riktvärdet för MKM i 
två prov i den västra delen av fastigheten, punkt 9 och 10. 

 
Inga restföroreningar relaterade till saneringen 2005 har påträffats. Vid 
saneringsavslut redovisades vissa kvarlämnade halter i schaktväggar 
och på djupet i öster och väster men dessa har alltså inte återfunnits 
vid denna undersökning. Endast en enstaka halt Förhållanden m.a.p. 
bensinstationsrelaterade föroreningar kan således sägas ha förbättrats 
sedan saneringen. 

 
Utförda grundvattenprover, tre st, visar inga speciellt förhöjda 
föroreningshalter. Det finns visserligen spår av PAH H i ett prov men 
dessa halter bedöms härröra sig från partiklar i vattnet. Förhöjda halter 
av aromater C16-C35, som påträffats i grundvattenprov uttaget från 
punkt 14, den sydöstra sidan, bedöms härröra sig från en mindre 
restförorening från saneringen 2005. Sådana aromater är uppbyggda 
med långa kolkedjor, är mer tjockflytande (fast), har högre kokpunkt 
och återfinns oftast mer lokalt nära föroreningskällan, d.v.s. 
utbredningen bedöms som liten och utan någon signifikant 
spridningsrisk.  

 
Risker Baserat på resultat från utförd markundersökning bedöms inga direkta, 

akuta eller framtida risker för nuvarande markanvändning avseende 
markförorening finnas, varken m.a.p. hälsa, miljörisk eller spridning. 

 
Med ändrad markanvändning till bostadsområde bedöms det föreligga 
ett, om än egentligen begränsat, behov av avhjälpandeåtgärder. I 
samband med uppförande av bostäder kommer med största sannolikhet 
huvuddelen av alla fyllnadsmassor av grund- och anläggningsskäl, 
bl.a. källarschakt, att behöva bortskaffas. Härvid kommer det rimligen 
efter byggnation inte att kvarstå någon reell förhöjd risk i området. 
 
Verifikation av detta kommer förstås dock att krävas i samband med 
utförande. Med tanke på massornas heterogenitet bör också viss 
försiktighet vidtas vid bortschaktning av massorna. 
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 Påträffade markföroreningar av PAH och flera metaller har fysikaliska 
och kemiska egenskaper som gör att dessa binds kraftigt till 
(jord)partiklar och därför har mycket lite spridningsbenägenhet. 
Bindningen ökar med organiska halt, vilket flera prov visat. Härtill 
ligger föroreningen över normal grundvattenyta, vilket också minskar 
spridningsrisken jämfört med om den konstant legat under vatten.  

 
I princip inga restföroreningar från bensinstationen har påträffats. 
Grundvattenprov i den sydöstra sidan av undersökningsområdet har 
dock visat förhöjda värden av tyngre aromater, C16-C35. Påträffade 
halter bedöms dock vara acceptabla eftersom riktvärdet styrs av 
ytvattenskydd och motsvarande riktvärde för hälsorisk, styrt ångor i 
byggnad, är påtagligt högre, flera tiopotenser över uppmätt halt 
vattnet. Se även tabell 9.5 ovan. 

 
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 bedöms komma att krävas i 
projekterings- eller 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 urgrävning av förorenade massor kommer att bli aktuellt krävs en 
skriftlig anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 
efterbehandlingsåtgärd i ett förorenat område. Anmälan skall lämnas 
till vara godkänd av Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv, 
innan arbetena påbörjas. 
 
Då förorenad jord schaktas bort gäller aktuella mottagnings-
anläggningars riktvärden. Dessa värden följer normalt 
Naturvårdsverkets (NV) riktvärden för förorenad mark, KM, känslig 
markanvändning och MKM, mindre känslig markanvändning. 
 

12. Värdering och riskanalys 
Värdering Förhållandena inom fastigheten varierar en del avseende markhöjder, 

fyllningsdjup och –innehåll. Marken bedöms ändå sammantaget som 
tillräckligt undersökt och statistiskt tillräckligt definierad för planerade 
tillbyggnader. 

 
Riskanalys Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms 

speciell risk för grundläggningsarbetet finnas i samband med den 
djupa källarschakten, spontning samt schakter under grundvattenytan. 
Härtill finns en viss risk för (åter)packning, speciellt i samband med 
grundvatten.  
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För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 
maskiner och spontmaterial, risk avseende släntstabilitet, ras, 
översvämning, erosion m.m. i djupa schakter samt risk för vibrationer, 
speciellt för intilliggande byggnader och anläggningar, p.g.a. 
spontning och packning. Riskerna gäller både personal och 
konstruktion/anläggning. 
 
För övrigt bedöms risken för omgivningspåverkan som liten men skall 
tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. damm och buller.  

 
 Inga förhöjda risker avseende markföroreningar bedöms finnas i 

nuläget, varken m.a.p. hälsa eller miljörisk och spridning. I samband 
med bygg- och anläggningsarbeten skall dock normal försiktighet och 
skyddsåtgärder vidtagas, t.ex. avseende damning. En dokumenterad 
och anmäld materialhantering erfordras. 

 

13. Övrigt 
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 Samhällsbyggnadsnämnden i 
Eslövs kommun. Observera även lagkraven på anmälan om 
masshantering enligt kap 11 och rubriken ”Masshantering” ovan. 
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2017-05-15 
D391 
Malmö, Färgaren 8 
Geoteknisk och markmiljöundersökning 
 
 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 
Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning 
 
Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13 tabell CB/1 
 M = materialtyp enligt AMA Anläggning 13 tabell CB/1 
 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 
 ► = kemisk miljöanalys på laboratorium (Eurofins).  
  Rn► = Radonanalys på laboratorium 

Borrhål Djup, m Jordart Tj M w % Anm 
 
7      0 - 0,1 F/Asfalt - -   
          ► 0,1 - 0,5 F/Grus, sand, tegel 1 2   
 0,5 - 1,5 F/Grus, sand 1 2   
          ► 1,5 - 2,0 F/organisk jord, grus, sand, tegel 4 6A   
          ► 2,0 - 2,6 Mulljord, lera, grus, sand, troligen F/ 4 6A   
 2,6 - 3,0 Gyttja, lera, sand 4 6A   
 3,0 - 4,0 organisk grusig Sand 4 5B   
 4,0 - 4,3 Inget prov, (trol. sandig siltig Morän) (3 4A)   
 Stopp mot sten/block 
 
8      0 - 0,1 F/Asfalt - -   
          ► 0,1 - 0,3 F/Bärlager 1 2   
 0,3 - 1,0 F/mullhaltig Sand 4 5B   
 1,0 - 1,5 F/något mullhaltig grusig Sand 4 5B   
          ► 1,5 - 2,0 något gyttjig Lera 4 5B   
 2,0 - 2,5 gyttjig Lera 4 5B   
          ► 2,5 - 3,0 gyttjig Lera 4 5B   
 3,0 - 4,0 gyttjig Lera, grusig sand 4 5B   
 4,0 - 4,3 stört prov, (trol. sandig siltig Morän) - -   
 4,3 - 4,7 sandig siltig lerig Morän 3 4B  grå 
 
9      0 - 0,1 F/Asfalt - -   
          ► 0,1 - 0,5 F/Sand, tegel 1 2   
          ► 0,5 - 1,0 F/grusig Sand 1 2   
          ► 1,0 - 1,5 F/Sten, grus, sand, tegel, (stört prov) 1 2   
 1,5 - 2,0 F/grusig Sand, (stört prov) 1 2   
 2,0 - 3,0 Sand, ev F/, (mull) 1 2   
 3,0 - 3,2 Sand 1 2   
 3,2 - 3,3 siltig Lera, (kalk) 4 5A   
 Stopp mot (kalk)sten/block  
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10      ►    0 - 0,1 F/Asfalt - -   
          ► 0,1 - 0,5 F/Bärlager 1 2   
 0,5 - 1,0 F/grusig Sand, något mulljord 4 5B   
          ► 1,0 - 1,8 F/Mulljord, något slagg, tegel, sand 4 6A   
 1,8 - 2,0 grusig Sand 1 2   
          ► 2,0 - 2,5 siltig Finsand 2 3B   
 2,5 - 3,0 siltig Finsand 2 3B   
 3,0 - 3,3 sandig siltig Lera 3 4B   
 Stopp mot (kalk)sten/block 
 
11      0 - 0,1 F/Asfalt - -   
          ► 0,1 - 0,4 F/Bärlager 1 2   
          ► 0,4 - 1,0 F/Sand 1 2   
 1,0 - 1,8 F/Sand 1 2   
 1,8 - 2,0 Torv, mulljord, sand 1 6A   
 2,0 - 2,6 grusig Sand, moränkaraktär (stört prov) 1 2   
 
12      0 - 0,1 F/Asfalt - -   
        ► 0,1 - 0,4 F/Sand, tegel 1 2   
 0,4 - 1,0 F/Sand 1 2   
          ► 1,0 - 1,5 F/Sand 1 2   
 1,5 - 3,0 något grusig Sand, ev F/ 1 2   
          ► 3,0 - 3,5 Lermorän, sand, sten, grus 3 4B   
 
13      0 - 0,1 F/Asfalt - -   
 0,1 - 0,5 F/grusig Sand 1 2   
         ► 0,5 - 0,7 F/mullhaltig Sand 4 5B   
   Rn► 0,7 - 1,0 Torv, ev F/ 1 6B   
          ► 1,0 - 1,5 sandig Torv/Mulljord, ev F/ 4 6A   
          ► 1,5 - 1,8 Mulljord/Torv, (tegel), ev F/ 1 6B   
 1,8 - 2,5 siltig Sand 2 3B   
 2,5 - 3,0 siltig lerig Morän, skiffer 3 4B  grå 
          ► 3,0 - 3,8 lerig siltig Morän, skiffer 3 4B  grå 
 
14      ►    0 - 0,2 F/Asfalt - -   
        ► 0,2 - 0,3 F/Bärlager 1 2   
 0,3 - 1,0 F/grusig Sand 1 2   
          ► 1,0 - 1,5 F/Mulljord, sand, slagg 4 6A   
 1,5 - 2,0 F/Mulljord, sand, slagg 4 6A   
          ► 2,0 - 3,0 lerig siltig Sand, moränkaraktär 2 3B   
          ► 3,0 - 3,5 lerig siltig sandig Morän, 
    Lermorän, (stört prov) (3 4A)   
          ► 3,5 - 3,8 Lermorän, skiffer 3 4B 
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RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 
 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 
Mätplats: Färgaren 8, Eslöv. 
Datum för ankomst och analys av filmer: 8/3-17 resp. 9/3-17. 
Jordart på mätplats: F/muSa. 
________________________________________________________________________ 
Detektor  Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm. 
      nr       på djupet 1m 

  2017    (cm)    (kBq/m3)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE 7006  23/2-7/3     80      3,1 ± 0,6  BH 13 
______________________________________________________________________ 
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 
 
Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 
mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 
och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 
Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 
grundvattennivå.  
 
Mätvärdet tyder på radonhalt inom lågriskintervallet. Halter kring eller under 4 kBq/m3 
kan betyda närhet till grundvattenytan. Ytvatten kan också påverka mätvärdet. 
Radonhalten kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter 
dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. 
Bedömningen är osäker eftersom endast ett mätvärde föreligger. 
 
Med hälsning 
 
 
Gilbert Jönsson 
Docent 

D391
BILAGA B
170515 //PQAB
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D391, Eslöv, Färgaren 8
MILJÖANALYSER  JORD  SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Prover av PQAB februari 2017

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)

7 0,1-0,5 F/Grus, sand, tegel 1 35 42 0,1 4,9 8,3 13 0,005 10 13 51 0,13 0,12 0,0225

7 1,5-2,0 F/Organisk, grus, sand, tegel 3,2 81 40 0,37 4,9 24 13 0,1 12 26 180 8,7 6,8 0,21

7 2,0-2,6 F/Mull, lera, grus, sand 2,3 95 36 0,28 4,6 23 9,1 0,071 9 18 130 5,6 5,7 0,18

8 0,1-0,5 F/Bärlager 0,95 24 5,7 0,1 4,4 14 21 0,005 13 13 35 0,055 0,0375 0,0225

8 1,5-2,0 F/något gyttjig Lera 1 29 10 0,1 3 7,3 5,8 0,033 5,3 12 47 0,27 0,16 0,0225

8 2,5-3,0 gyttjig Lera/evF 3,9 49 7,6 0,24 6,2 15 18 0,006 17 24 52 0,26 0,25 0,0225

9 0,1-0,5 F/Sand, tegel 4,1 75 37 0,25 5,6 29 22 0,089 16 20 100 15 12 0,74

9 0,5-1,0 F/grusig Sand 0,95 33 10 0,1 3,4 10 14 0,017 4,9 12 61 1,5 1,2 0,086

9 1,0-1,5 F/Sten, grus, sand, tegel 2,6 66 41 0,35 5 20 14 0,031 8,7 20 230 1,5 1,4 0,08

10 0,5-1,0 F/Bärlager 3,6 69 44 0,61 4,4 21 10 0,03 11 18 130 10 11 0,3

10 1,1-1,8 F/Mull/(slagg),tegel,Sand 7,8 200 120 0,93 6 38 16 0,16 17 36 470 20 30 1,3

10 2,0-2,5 siltig Finsand 3,6 36 8,7 0,1 3,7 7,7 11 0,055 8,9 17 40 1,6 2,5 0,083

11 0,1-0,5 F/Bärlager 0,95 26 5,9 0,1 4,6 10 16 0,005 8,9 13 46 0,055 0,0375 0,0225

11 0,5-1,0 F/Sand 2,4 38 9,2 0,1 2,5 6 6,3 0,005 5,6 7,8 390 0,055 0,0375 0,0225

12 0,1-0,5 F/grusig Sand 2,4 46 13 0,1 4,2 8,2 20 0,005 11 13 87 0,055 0,0375 0,0225

12 1,0-1,5 F/Sand 2,6 32 10 0,1 2,8 6,7 7,5 0,005 6,7 9,8 100 0,055 0,0375 0,0225

12 3,0-3,5 F/Lermorän,Sand,Sten,Grus 3,6 44 9,6 0,1 8,5 19 22 0,012 27 23 58 0,055 0,11 0,0225

13 0,5-1,0 F/mullhaltig Sand, torv 1 67 15 0,28 5 10 11 0,05 15 12 93 0,51 0,34 0,0225

13 1,0-1,5 F/sandig Torv/mulljord 4,7 130 81 0,47 4,7 98 11 0,71 12 23 240 6,9 6,7 0,36

13 1,5-1,8 F/Mulljord/torv 3,5 79 32 0,35 4,1 27 10 0,26 11 20 89 0,84 0,54 0,0225

13 3,0-3,8 lerig siltig Morän, skiffer 5,7 75 10 0,1 10 21 27 0,005 35 23 59 0,055 0,0375 0,0225

14 0,1-0,5 F/Bärlager, sand 0,95 89 10 0,1 4,3 13 9,8 0,005 8,6 17 42 0,055 0,0375 0,0225

14 1,0-1,5 F/Mulljord, sand, slagg 4 110 60 0,51 5,2 41 16 0,28 14 19 290 3,9 3,4 0,16

14 2,0-3,0 lerig siltig Sand moränkaraktär 2,3 32 8,6 0,1 5,2 12 13 0,005 14 12 41 0,055 0,0375 0,0225

14 3,0-3,5 lerig siltig Sandmorän, stört 3,7 36 8,8 0,1 8,1 17 19 0,005 26 18 46 0,055 0,0375 0,1
14 3,5-3,8 Lermorän, skiffer 3,6 36 8,4 0,1 6,3 15 17 0,005 20 17 43 0,12 0,12 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 15 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15

FA enligt Avfall Sverige 1000 10000 2500 1000* 2500* 2500 10000 1000** 1000* 10000 2500 100

Antal 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Min 0,95 24 5,7 0,1 2,5 6 5,8 0,005 4,9 7,8 35 0,055 0,0375 0,0225

Median 2,9 48 10 0,1 4,8 15 14 0,015 12 18 74 0,27 0,21 0,02

Medel 2,9 63 26 0,24 5,1 20 14 0,075 13 18 121 3,0 3,2 0,15

Max 7,8 200 120 0,93 10 98 27 0,71 35 36 470 20 30 1,3

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Förklaringar:

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM * icke lättlösligt

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA ** oorganiskt

Röd färg Markerar halt >FA

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.
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PQ GEOTEKNIK o MILJÖ D391_Bilaga C-2_jordanalyser_sammanställning_Olja_170515 Bilaga C-2
1 (1)

Jordprover-OLJA, av PQAB februari 2017 (mg/kgTS).

Provdatum 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 ()

2017-02-23 12 3,0-3,5 F/något grusig 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

2017-02-23 13 3,0-3,8 lerig siltig Mörän, shiffer < 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

2017-02-23 14 2,0-3,0 lerig siltig Sand moränkaraktär < 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

2017-02-23 14 3,0-3,5 stort 0,0048 < 0,10 0,22 0,34 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår
2017-02-23 14 3,5-3,8 stort 0,0059 < 0,10 < 0,10 0,11 < 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 < 9,0 <10 < 4,0 < 0,90 <0,5 -

max 0,059 < 0,10 0,220 0,340 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 <10 < 4,0 < 0,90 <0,5 -

Antal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -

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 - 10000 1000 -

* icke lättlösligt Anm 1. Grön färg Markerar att halten understiger KM.

** oorganiskt Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA

Röd färg Markerar halt >FA

1000 1000 10000 1000
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PQ GEOTEKNIK o MILJÖ
D391_Bilaga C-3_grundvattenanalyser_170515 Bilaga C-3

Sida 1 (1)

D392, Eslöv, Färgaren 8
MILJÖANALYSER  GRUNDVATTEN  SAMMANSTÄLLNING 

ELEMENT SAMPLE R7 R8 R14 Riktvärde*
Riktvärde                  
Ingen/kraftig påverkan**

As µg/l 42 42 23 50
Ba µg/l 31 11 19 -  
Pb µg/l 0,05 0,15 0,51 10  
Cd µg/l 0,039 0,063 0,058 5  
Co µg/l 1,3 2,1 1,5 -  
Cr µg/l 0,3 0,4 0,2 5  
Cu µg/l 0,9 5,5 3,2 2000  
Hg µg/l 0,1 0,1 0,1 1  
Ni µg/l 1,3 2,9 4,4 50  
Zn µg/l 6,8 52 3,8 1000  
V µg/l 0,61 0,48 0,42 -  
alifater >C5-C8 µg/l <20 <20 <20 300  
alifater >C8-C10 µg/l <20 <20 <20 100  
alifater >C10-C12 µg/l <20 <20 <20 25  
alifater >C12-C16 µg/l <20 <20 <20 3000  
alifater >C5-C16 µg/l <20 <20 <20 -  
alifater >C16-C35 µg/l <50 <50 <50 3000  
aromater >C8-C10 µg/l <10 <10 <10 500  
aromater >C10-C16 µg/l <10 <10 <10 120  
aromater >C16-C35 µg/l <10 <10 38 5***/25000****  
bensen µg/l <0.50 <0.50 <0.50 50  
toluen µg/l <0.10 <0.10 <0.10 500  
etylbensen µg/l <0.10 <0.10 <0.10 500  
m,p-xylen µg/l <0.10 <0.10 1 500  
PAH, summa L µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 120  
PAH, summa M µg/l 0,48 4,6 < 0,30 5  
PAH, summa H µg/l 0,42 4,8 < 0,30 0,5  
Diklormetan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10  0.01/1000
Triklormetan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10 100 6/400
Tetraklormetan µg/l <0.10 <0.10 <0.10  0.01/10
Trikloreten µg/l  <0.10 0.24  <0.10 24/500
Tetrakloreten µg/l  <0.10 <0.10  <0.10 0.01/40
1,1-Dikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10  7/900
1,2-Dikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10  7/400
1,1,1-Trikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10  0.01/300
1,1,2-Trikloretan µg/l  <0.10 <0.10  <0.10  0.01/130
cis 1,2-Dikloreten µg/l  <0.10 0.48  <0.10  0.01/20
trans 1,2-Dikloreten µg/l  <0.20 <0.10  <0.20  0.01/20
Vinylklorid µg/l  <0.10 <0.10  <0.10 0,5 0.01/5

** Holländska riktvärden för grundvatten. VROM (2000).
 *** SPI's riskhalter för ytvatten. **** SPI's riskhalter för ånga i byggnad.

Gult: Halt >riktvärde. Ljusgult: Anmärkningsvärd halt.

10

*Riktvärden för tungmetaller=NVs värden för liten risk i grundvatten. Olja och PAH=högsta värdet av 
SPI's riskhalter för ånga i byggnad och ytvatten. Klorerade lösningsmedel: Livsmedelsverkets 
gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30. 
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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-17-SL-038307-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y3\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080198Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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AR-17-SL-038307-01

Í%R%^Â!4y3\Î

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038308-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y4eÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080199Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.47Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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AR-17-SL-038308-01

Í%R%^Â!4y4eÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038309-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y5nÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080200Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2,5-3,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.033Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.047Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.25Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.24Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.55Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

472 ( 608 )



AR-17-SL-038309-01

Í%R%^Â!4y5nÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts52Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

473 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038310-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y6wÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080201Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 9

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.1Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.1Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.040Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.0Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.74Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts28Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts75Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts37Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

474 ( 608 )



AR-17-SL-038310-01

Í%R%^Â!4y6wÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.089Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

475 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038311-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y7ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080202Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 9

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.22Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

476 ( 608 )



AR-17-SL-038311-01

Í%R%^Â!4y7ÄÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts61Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

477 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038312-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y8"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080203Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,0-1,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 9

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.24Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.25Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts41Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.35Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

478 ( 608 )



AR-17-SL-038312-01

Í%R%^Â!4y8"Î

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts230Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

479 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038313-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y9+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080204Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2017-02-23

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 10 Asfalt

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%99.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.098Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.072Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.052Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.052Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.052Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.088Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.052Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.72Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

480 ( 608 )



AR-17-SL-038313-01

Í%R%^Â!4y9+Î

EUSELI2-00411907

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

481 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038314-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y:4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080205Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.6Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.9Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.031Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.8Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.9Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts10Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts13Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts22Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts69Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts44Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.61Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

482 ( 608 )



AR-17-SL-038314-01

Í%R%^Â!4y:4Î

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

483 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038315-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y;=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080206Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,1-1,8

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.5Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.0Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.20Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.92Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.21Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.86Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts8.6Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.67Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.7Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts20Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts33Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts51Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts200Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.93Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

484 ( 608 )



AR-17-SL-038315-01

Í%R%^Â!4y;=Î

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.16Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts470Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

485 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038316-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y<FÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080207Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2,0-2,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.22Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.47Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.69Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.99Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

486 ( 608 )



AR-17-SL-038316-01

Í%R%^Â!4y<FÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts40Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

487 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038317-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y=OÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080208Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 11

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.9Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

488 ( 608 )



AR-17-SL-038317-01

Í%R%^Â!4y=OÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts46Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

489 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038318-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y>XÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080209Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 11

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

490 ( 608 )



AR-17-SL-038318-01

Í%R%^Â!4y>XÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.8Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts390Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

491 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038319-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y?aÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080210Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 12

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts46Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts87Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038320-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4y@jÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080211Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,0-1,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 12

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038321-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yAsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080212Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

3,0-3,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 12

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts44Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts58Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038322-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yB|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080213Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.063Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.033Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.067Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.51Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.45Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.46Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.90Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts67Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.050Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts93Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038323-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yCÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080214Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,0-1,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.1Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.92Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.1Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.82Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.051Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.036Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.3Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.7Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.71Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts6.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts6.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts6.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts7.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts14Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts81Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.47Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts98Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.71Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts240Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038324-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yD'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080215Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-1,8

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.10Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.078Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.54Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.84Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.74Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.68Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts79Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts32Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.35Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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AR-17-SL-038324-01

Í%R%^Â!4yD'Î

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.26Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts89Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038325-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yE0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080216Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

3,0-3,8

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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AR-17-SL-038325-01

Í%R%^Â!4yE0Î

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts75Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts35Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038326-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yF9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080217Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2017-02-23

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 14 Asfalt

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%99.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.055Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.065Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.055Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.18Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.45Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.52Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.39Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.70Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038327-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yGBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080218Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts89Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038328-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yHKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080219Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,0-1,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.64Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.039Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.57Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts60Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.51Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

510 ( 608 )



AR-17-SL-038328-01

Í%R%^Â!4yHKÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.28Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts290Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

511 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038329-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yITÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080220Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2,0-3,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

512 ( 608 )



AR-17-SL-038329-01

Í%R%^Â!4yITÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038330-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yJ]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080221Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

3,0-3,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0048Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.22Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.34M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.61Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

BensinOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.072Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

514 ( 608 )



AR-17-SL-038330-01

Í%R%^Â!4yJ]Î

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.8Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts26Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts46Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038331-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yKfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080222Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

3,5-3,8

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0059Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.11M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.21Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

BensinOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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AR-17-SL-038331-01

Í%R%^Â!4yKfÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts43Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

517 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038332-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yLoÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080223Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,5

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 7

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts42Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

518 ( 608 )



AR-17-SL-038332-01

Í%R%^Â!4yLoÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.3Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts51Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

519 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038333-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yMxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080224Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2,0

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 7

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.1Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.94Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.5Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.3Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts6.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts8.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts7.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts8.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts16Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts81Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts40Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.37Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

520 ( 608 )



AR-17-SL-038333-01

Í%R%^Â!4yMxÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.10Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts180Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

521 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038334-01

EUSELI2-00411907
Í%R%^Â!4yNÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080225Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2,0-2,6

CC

2017-02-23

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 7

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.91Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.82Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.84Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.9Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts5.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts6.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts11Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts95Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts36Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

522 ( 608 )



AR-17-SL-038334-01

Í%R%^Â!4yNÅÎ

EUSELI2-00411907

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.071Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

523 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-040783-01

EUSELI2-00411936
Í%R%^Â!53H%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 8

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080340Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,0

CC

2017-03-06

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-14

Provmärkning: R7

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.059Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.055Krysen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.11Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.083Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.053Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.011Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.37Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.011Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.016Acenaften b)LidMiljö.0A.01.3525%

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-003v39

524 ( 608 )



AR-17-SL-040783-01

Í%R%^Â!53H%Î

EUSELI2-00411936

µg/l0.021Fluoren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.067Fenantren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.028Antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.19Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.17Pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.043Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.56Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.48Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.42Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l<0.10Diklormetan a)*NEN EN ISO 1030116%

µg/l<0.10Triklormetan a)*NEN EN ISO 103017.8%

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*NEN EN ISO 1030123%

µg/l<0.10Trikloreten a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*NEN EN ISO 1030118%

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103017.4%

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103019.6%

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103016.6%

µg/l<0.10cis 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l<0.10trans 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l<0.20cis+trans 1,2-Dikloretener (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<1.1Klorkolväten (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<0.10Vinylklorid a)*Intern metod28%

mg/l0.00042Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.31Barium Ba (end surgjort) b)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000039Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0013Kobolt, Co (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00091Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00028Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0013Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00061Vanadin, V (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0068Zink Zn (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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-003v39

525 ( 608 )



AR-17-SL-040783-01

Í%R%^Â!53H%Î

EUSELI2-00411936

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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-003v39

526 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-040784-01

EUSELI2-00411936
Í%R%^Â!53I.Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 8

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080341Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,0

CC

2017-03-06

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-14

Provmärkning: R8

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.70Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.71Krysen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l1.3Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.92Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.58Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.11Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l4.3Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.096Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.015Acenaften b)LidMiljö.0A.01.3525%

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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µg/l0.057Fluoren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.64Fenantren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.12Antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l2.1Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l1.7Pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.47Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l5.2Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l4.6Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l4.8Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l<0.10Diklormetan a)*NEN EN ISO 1030116%

µg/l<0.10Triklormetan a)*NEN EN ISO 103017.8%

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*NEN EN ISO 1030123%

µg/l0.24Trikloreten a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*NEN EN ISO 1030118%

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103017.4%

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103019.6%

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103016.6%

µg/l0.48cis 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l<0.10trans 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l0.48cis+trans 1,2-Dikloretener (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<1.1Klorkolväten (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<0.10Vinylklorid a)*Intern metod28%

mg/l0.00042Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.11Barium Ba (end surgjort) b)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.00015Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000063Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0021Kobolt, Co (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0055Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00039Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0029Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00048Vanadin, V (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.052Zink Zn (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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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a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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-003v39
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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-17-SL-040785-01

EUSELI2-00411936
Í%R%^Â!53J7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 8

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080342Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,0

CC

2017-03-06

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-14

Provmärkning: R14

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l0.038Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.021Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.019Krysen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.052Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.028Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.027Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.063Naftalen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften b)LidMiljö.0A.01.3525%

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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µg/l< 0.010Fluoren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.027Fenantren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.060Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.053Pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.019Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l<0.10Diklormetan a)*NEN EN ISO 1030116%

µg/l<0.10Triklormetan a)*NEN EN ISO 103017.8%

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*NEN EN ISO 1030123%

µg/l<0.10Trikloreten a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*NEN EN ISO 1030118%

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103017.4%

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103019.6%

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103016.6%

µg/l<0.10cis 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l<0.10trans 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l<0.20cis+trans 1,2-Dikloretener (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<1.1Klorkolväten (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<0.10Vinylklorid a)*Intern metod28%

mg/l0.0023Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.19Barium Ba (end surgjort) b)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.00051Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.000058Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0015Kobolt, Co (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0032Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0044Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00042Vanadin, V (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0038Zink Zn (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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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a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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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1. Bakgrund 
1.1 Allmänt 
På uppdrag av CASA Färgaren 19 AB, ombud Henrik Blomsterberg har PQ Geoteknik & 
Miljö AB (PQAB) utfört en miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Färgaren 19 i 
Eslövs kommun inför framtida utveckling av fastigheten. I denna handling, ”Miljöteknisk 
markundersökning”, redovisas undersökningsresultat i tabell, med laboratorieprotokoll och 
i plan, i form av beskrivning av område och miljötekniska förhållanden. Undersökningen 
skall utgöra underlag för beskrivning och bedömning av de miljötekniska 
markförhållandena inom fastigheten samt till miljötekniska rekommendationer och 
åtgärdsförslag.  
 
Undersökningsområdet utgörs idag av en parkeringsplats samt en lastbrygga till 
Systembolaget. Då den framtida markanvändningen på fastigheten kommer att utgöras av 
bostadsområde, bedöms Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) vara tillämpliga att använda vid jämförelse med uppmätta halter i 
det nu aktuella området. Även begreppen MKM, mindre känslig mark som kan sägas utgöra 
dagens markanvändning samt mindre än ringa risk för anläggningsändamål (MRR), används 
nedan. 
 
1.2 Begränsningar 
I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och 
analyspunkter att förekomma. PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) svarar för riktigheten 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. Områdesbeskrivning 
2.1 Lokalisering 
Den aktuella fastigheten och undersökningsområdet är centralt belägen i Eslövs tätort och 
utgörs av en parkeringsplats samt finns en lastbrygga till systembolaget. 
Undersökningsområdet gränsar i väster till Kanalgatan, i norr till en annan parkeringsplats 
och i övrigt till bebyggda tomter. Området runt fastigheten utgörs främst av bostadsområde 
och kommersiella lokaler och butiker. För lokalisering och översikt av området, se 
figur 2.1–2.3 nedan. 
 

   
Figur 2.1–2.2. A visar den södra sidan och B östra delen av undersökningsområdet.  
  

A B 
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Figur 2.3 Översiktsbild över Eslövs tätort med läget (markerat med röda linjer) och 
undersökningsområdet i gult. för fastigheten Färgaren 19. Källa: Eniro.se 
 
3. Underlag och styrande dokument 
3.1 Underlag för undersökningen 
Följande handlingar och andra källor har använts:  

 Beställarens underlag har varit översiktskartor av undersökningsområdet 
 Studie av flygbilder och kartor från Lantmäteriet samt beställaren 
 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 
 Visning av kablar och ledningar i mark. 
 Geoteknisk markundersökning, Markteknisk undersökningsrapport, MUR, 

Geoexperten i Skåne AB, rapport daterad 2014-03-18. 
 Miljöteknisk undersökningsrapport, Efterbehandling av Shell bensinstation 0112 

Eslöv, fastigheten Färgaren 8, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, rapport daterad 
2005-01-28. 

 Miljöteknisk undersökningsrapport, Shell bensinstation 0112 Södergatan, Eslöv, 
fastigheten Färgaren 8, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, rapport daterad 2004-
03-25. 

 
3.2 Styrande dokument 
Detta PM ansluter till Naturvårdsverkets (NVs) ramverk. ”Riktvärden för förorenad mark”, 
NV rapport 5976 men med ”Generella riktvärden för förorenad mark” å 160701. Härtill 
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, utgåva 1 
februari 2010 har utgåtts från, se även nedan Tabell 3.3. 
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Tabell 3.1. Styrande dokument. 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 
Fältplanering och utförande Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rapport 

1:2004. (samt Fälthandbok. Undersökningar av förorenade 
områden; SGF Rapport 2:2013, remiss å 120315). 
Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar; 
SGF Rapport 1:2013. 

Beteckningssystem SGF beteckningsblad 2016. 

Fältundersökningar 
Jordprovtagning Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013. 
Miljöteknisk provtagning Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rap. 

1:2004. (samt Fälthandbok. …. SGF Rapport 2:2013, …). 

Laboratorieundersökningar 
Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004. 
Kemiska analyser Enligt laboratoriets kvalitetssystem. 

 
Bedömningsgrunder 
Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroren-
ad mark å 160701. De generella riktvärdena anger den föroreningshalt under vilken risken 
för negativa effekter för människor, miljö och grundvattenresurser normalt är acceptabel.  
 
Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. 
Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och 
grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade 
områden, se Tabell 3.2.  
 
Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord avseende 
känslig markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, förskolor mm) och mindre känslig 
markanvändning (MKM: kontor, industrier, vägar mm). De generella riktvärdena baseras 
på att människor kan exponeras för föroreningar i jord via oavsiktligt intag av förorenad 
jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av förångade föroreningar, intag via 
grönsaker och bär samt intag av dricksvatten från en brunn belägen i det förorenade området. 
Alla dessa exponeringsvägar vägs in i de generella riktvärdena för känslig markanvändning 
medan intag via bär, grönsaker och dricksvatten inte ingår i riktvärdena för mindre känslig 
markanvändning. Dessutom ges markmiljön ett skydd beroende på tänkt markanvändning.  
 
Eftersom i princip allt grundvatten är skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig markanvändning 
ett skydd för grundvattnet inom det förorenade området medan riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning skyddar grundvattnet 200 m nedströms det förorenade området. 
Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett skydd, oavsett markanvändning.  
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Tabell 3.2. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för KM och MKM (från Naturvårdsverkets 
rapport 5976).  

Skyddsobjekt KM MKM 
Människor som vistas på 
området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska 
funktion 

Begränsat skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten Grundvatten inom och intill området 
skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 
området skyddas 

Ytvatten Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande organismer 

 
Mindre än ringa risk (MRR) 
Naturvårdsverket har tagit fram haltgränser för ämnen när risken för föroreningsskada vid 
återvinningen av schaktmassor kan anses vara mindre än ringa (MRR). Om avfallet 
överskrider nivåer för mindre än ringa risk eller om återvinningen av andra skäl utgör en 
större miljörisk är det en indikation på att verksamheten ska anmälas eller tillståndsprövas. 
Bedömningar av vad som är mindre än ringa risk behöver dock göras i varje enskilt fall 
eftersom förutsättningarna ser olika ut på varje plats där avfall återvinns för 
anläggningsändamål. Verksamhetsutövaren har ansvaret för att bedöma detta. 
 
4. Miljötekniska fältundersökningar 
4.1 Allmänt 
Fältundersökningen har utförts under februari-mars månad 2017 under ledning av Ciprian 
Costin, PQAB. Undersökningen har utförts genom jordprovtagning med skruvborr, 
monterad på borrbandvagn typ Geotech 504, operatör Dan Svensson och Lars Lind, 
LL Geoteknik. Provtagning av grundvatten i installerade grundvattenrör har genomförts 
under februari och mars månad. Borrbandvagnen var utrustad med en enmeters 
skruvprovtagare. Upptagna prover har hanterats och okulärbesiktigats av Ciprian Costin, 
PQAB, varefter utvalda prover skickats för analys. 
 
4.2 Fältarbeten  
Provtagning genom skruvborrning inom undersökt område har utförts i sex provpunkter, 
genom befintlig asfalt/jordfyllning och ned i underliggande naturlig mineraljord, som 
djupast ca 2,5–3,0 m. Installation av grundvattenrör i tre punkter till ca 3 meters djup, 
samtliga av typen PEH-rör, 50 mm diameter med 1 meters filter i botten. Uttag av 
grundvattenprov har utförts i två av tre punkter, (PQ2, PQ4 och PQ6). I grundvattenrör med 
märkning PQ4 har inget vatten påträffats. I flertalet borrpunkter har borrstopp erhållits i fast 
lagrad jord av sandig och siltig morän med sten- och blockinnehåll. Enbart i ett fåtal 
undersökningspunkter har djupare borrning än 2,5 meter kunnat uppnås. 
 
Jordprover har uttagits i diffusionstäta påsar och jordlagerföljder noterats tillsammans med 
eventuella andra iakttagelser beträffande färg, lukt och jordens sammansättning. Prover från 
ca varje halvmeter i respektive provpunkt har tagits och analyserats. Om tydliga skikt med 
eller gränser mellan olika material förekom, t.ex. slagglager eller jordlagergränser, provtogs 
dessa separat.  
 
Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med GPS-teknik av Ciprian 
Costin, PQAB i höjdsystem RH 2000 och redovisas på planritning, ritn 101. 
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4.3 Laboratorium och analyser 
 Jordartsklassificering på samtliga prover  
 Kemiska miljöanalyser har utförts på Eurofins Environmental Testing Sweden AB 

ackrediterade laboratorium i Lidköping. 16 st. upptagna jordprover samt 2 
vattenprover har analyserats med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH), 
BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen), alifatiska och aromatiska 
(petroleum)kolväten samt metaller.  

 Området ligger i anslutning till äldre kemtvätt som befarades ha bidragit till 
förorening av klorerade lösningsmedel. Härtill har vattenprov analyserats med 
avseende på klorerade alifatiska kolväten  

 

 
Figur 4.1. Flygfotografering med indelning av delområden, fastighet resp. undersökningsområde 
och ungefärligt läge för tidigare kemtvätt. (Eniro.se). 
 
5. Befintliga markförhållanden 
5.1 Allmänt 
Nivåskillnaderna mellan borrpunkter uppgår som mest mellan ca +61,5x och +61,9. 
Undersökningsområdet, till ytan är ca 1300 m2. I den norra delen av undersökningsområdet 
finns mindre nivåskillnader mellan grannfastigheten Färgaren 8 och Färgaren 19. Inom 
fastigheten återfinns. Ungefär 40 % av fastigheten är bebyggd, där huvudbyggnaden idag 
utgörs av systembolaget. 
 
5.2 Markförhållanden  
Markytan för den tilltänkta byggnaden utgörs idag av en relativt plan asfalterad parkering 
och är i stort sätt fri från växlighet. 
 

Ungefärligt läge för 
tidigare kemtvätt 
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5.3 Historik 
Från historiskt kartmaterial och flygbilder, samt Eslövs kommuns kart/bildarkiv, 
framkommer det att området fram till ca 1980-talet utgjordes fastigheten av 
trädgård/obebyggd mark och därefter parkeringsplats. Den miljötekniska 
markundersökningen visar dock rester av tegel under mark, vilket tyder på att det kan ha 
funnits någon typ av tidigare bebyggelse på tomten alt. att marken fyllts ut med byggrester. 
 
Figur 5.1 och 5.2 nedan illustrerar förhållandena för (ungefär) nutid och tidigt 1960-tal. De 
gula fälten representerar undersökningsområdet och röda linjer visar fastighetens 
omfattning.  
 

 
5.1 Ungefär mitten av 1960-talet. Flygfotografering med indelning av delområden, fastighet resp. 
undersökningsområde. (Eniro.se). 

Figur 5.2. Ungefär nutid. Flygfotografering med indelning av delområden, fastighet resp. 
undersökningsområde. (Eniro.se). 

540 ( 608 )



PQ GEOTEKNIK & MILJÖ  9 (13) 
 

Z:\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\D392_Färgaren19\D392_Miljöteknisk undersökning_Färgaren19_170512.docx 

 

5.4 Jordlager 
Allmänt 
Enligt SGUs jordartskarta utgörs de ytliga jordarterna inom och ikring fastigheten av 
lermorän/lerig morän, se figur 5.3. Berg, sedimentärt, kan förväntas på ca 30 m djup under 
markytan.  
 

 
Figur 5.3 Visar ungefärligt läge för aktuell del av fastigheten Färgaren 19 markerat med röd linje. 
Källa SGU. 
 
Jordlagren under asfalterad yta utgörs överst av fyllning med ca 0–0,6 m 
överbyggnadsmaterial, (sand, grus och bärlager), följt av fyllning med skiftande sand, grus, 
sandig mulljord, tegel och inslag av slagg. I borrhål 2 påträffas mullhaltiga massor ner till 
ett djup om ca 1,6 meter under markytan. Därunder följer naturlig jord av sandig siltig lera, 
alt. sandig siltig lerig morän med torvskikt till borrade djup, som mest 2,5–3 meter. Vid 
provtagning erhölls i flertalet provpunkter borrstopp, troligen mot större sten i övre delen 
av den underliggande naturliga moränen. Men även ytliga borrstopp i fyllning, troligen mot 
grundrester 
 
5.5 Grundvatten 
Förekommande grundvatten har mätts i skruvborrhål och rör i samband med 
undersökningstillfället i februari och mars månad 2017. Grundvattenytan verkar ligga 1,7–
2,8 m under markytan, motsvarande nivåer ca 58,9 à + 60,1. Grundvattennivåerna kommer 
variera i höjd med årstid och nederbörd och kan därför förväntas vara både högre och lägre 
än här redovisat. 
 
5.6 Ytvatten och brunnar 
Enligt SGU:s brunnsarkiv återfinns inga brunnar inom undersökt område eller inom en radie 
av 500 meter från fastigheten. 
 
5.7 Hydrogeologi 
Inga uppgifter om grundvattenflödet i jordlagren framgår av SGUs grundvattenkarta. Dock 
bedöms riktningen av grundvattnet vara i västlig riktning. Utförda mätningar indikerar att 
denna är i nordvästlig riktning och beror troligen på lokala förhållanden. 
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6. Undersökningsresultat - föroreningar 
6.1 Allmänt 
Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i tabell 6.1 och 6.2 nedan samt 
i bilaga 1 och i detalj med laboratorieverifikat i bilaga 3.  
 
6.2 Jord 
Erhållna resultat visar halter av, PAH H, PAH M, kadmium och zink över KM i fyra av 
samlingsproverna. Halter av kvicksilver i paritet med men strax över MKM (aktuell 
markanvändning) har påträffats i ett samlingsrov i den sydöstra delen av fastigheten, punkt 
6. Föroreningarna verkar ha en koppling till innehåll av slagg i proverna men i övrigt finns 
inga tecken på föroreningar. På större djup än 1 à 1,5 meter under markytan, d.v.s. i naturlig 
mineraljord, har inga halter över KM påvisats. Varken i fält eller vid urval av jordprover, 
har några antydningar till ”olja” setts, varav inga analyser av aromater/alifater utförts. Se 
även kap 6.3 grundvatten nedan. 
 
Asfalt har provtagits och analyserats med avseende för totalthalten PAH. Analyssvar visar  
halter under 70 mg/kg TS. Se tabell 6.2. 
 
Tabell 6.1. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller och PAH, (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 

1 0,05-0,2 F/Bärlager <1.9 44 5,2 <0.2 4,7 11 7,5 <0.10 10 18 30 <0.11 <0.075 <0.045 

1 0,2-0,6 F/Sand <2.1 10 3,7 <0.2 1,3 3,2 4,2 <0.011 3,3 5,6 17 <0.11 <0.075 <0.045 

1 0,6-1,0 
F/mullhaltig 
grusig sandig Lera 

3,5 67 26 0,28 4,9 17 13 0,079 13 21 88 1,9 1,8 0,09 

2 0,1-0,6 F/Sand 2,7 54 29 0,2 4,2 11 16 0,063 8,1 16 81 7 9,3 0,48 

2 1,0-1,5 
F/mullhaltig 
grusig sandig Lera 

<2.7 65 21 <0.2 4,8 18 22 0,048 14 30 55 0,69 0,82 <0.045 

2 1,5-2,0 
något sandig siltig 
Lera 

2,5 49 8,3 <0.2 6,6 12 18 <0.012 19 24 45 <0.11 <0.075 <0.045 

3 0,3-0,5 
F/mullhaltig 
grusig Sand, slagg, 
tegel 

2,3 69 25 <0.2 3,9 15 11 0,035 8,8 16 68 0,94 0,64 0,074 

3 0,5-1,0 
F/mullhaltig 
grusig Sand, slagg, 
tegel 

2,7 49 15 <0.2 4,4 19 11 0,089 12 20 56 0,42 0,38 <0.045 

3 1,0-1,5 
sandig siltig Lera 
något torvskikt 

<2.7 68 11 <0.2 3,7 17 22 <0.014 12 29 44 <0.11 <0.075 <0.045 

4 0,05-0,6 F/Bärlager, sand 2,4 16 4,4 <0.2 1,7 4 5,5 <0.01 4,1 7,1 21 <0.11 <0.075 <0.045 

4 0,6-1,0 
F/mullhaltig 
grusig sandig Lera 

3,2 53 20 1,4 4 13 11 0,07 10 18 350 3,4 5,5 0,17 

5 0-0,5 F/Bärlager 2,4 22 7,1 <0.2 4 7,2 11 <0.01 5,4 11 47 <0.11 <0.075 <0.045 

5 0,5-1,0 F/sandig Mulljord 4 75 31 0,33 4,8 21 11 0,19 11 23 100 3,1 2,4 0,11 

5 1,0-1,5 siltig Sand 2,6 26 4,6 <0.2 3,8 7,2 12 <0.01 10 18 29 <0.11 <0.075 <0.045 

6 0,1-0,7 F/Bärlager 2,1 19 6,5 <0.2 4,9 12 7,8 <0.01 7,2 12 40 0,14 0,14 <0.045 

6 0,7-1,0 F/sandig Mulljord 3,9 53 30 0,3 4,1 16 12 2,6 11 21 77 2,7 3,1 0,079 

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 
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Tabell 6.2. Sammanfattning av analysresultat av asfaltsprov. Enhet: mg/kg Ts 
Provpunkt     Summa PAH (mg/kg TS) 

1 Asfalt   2,0 

Summa PAH<70 mg/kgTS. Fri återanvändning i ny vägkonstruktion. 

Summa PAH 70-300mg/kgTS. Stenkolstjära finns i asfalten och återanvändningen är restriktiv.    

Summa PAH >300. Stenkolstjära finns i asfalten i höga halter, FA, vilket kräver deponi.   

 
Tabell 6.3. Sammanställning kemiska miljöanalyser i grundvatten µg/l 

Analys Enhet R2 R6 

Riktvärde  
 

NV/SLV* 

Riktvärde  
Ingen/kraftig 
påverkan** 

As µg/l 1,6 0,4 50  
Ba µg/l 100 83 -  
Cd µg/l 0,052 0,055 5  
Pb µg/l 0,19 0,05 10  
Co µg/l 3,6 1,2 -  
Cr µg/l 0,53 <0,002 5  
Cu µg/l 6,3 3,2 2000  
Hg µg/l <0.1 <0.1 1  
Ni µg/l 6,7 3,9 50  
Zn µg/l 160 21 1000  
V µg/l 0,87 <0.2 -  
alifater >C5-C8 µg/l <20 <20 300  
alifater >C8-C10 µg/l <20 <20 100  
alifater >C10-C12 µg/l <20 <20 25  
alifater >C12-C16 µg/l <20 <20 3000  
alifater >C5-C16 µg/l <20 <20 -  
alifater >C16-C35 µg/l <50 <50 3000  
aromater >C8-C10 µg/l <10 <10 500  
aromater >C10-C16 µg/l <10 <10 120  
aromater >C16-C35 µg/l <5 <5 5  
bensen µg/l <0.50 <0.50 50  
toluen µg/l <0.10 <0.10 500  
etylbensen µg/l <0.10 <0.10 500  
PAH L µg/l < 0,20 < 0,20 120   
PAH M µg/l 0,36 < 0,30 5   
PAH H µg/l 0,46 < 0,30 0,5   
xylener, summa µg/l <0.10 <0.10 500  
Diklormetan µg/l  <0.10  0.01/1000 
Triklormetan  µg/l  <0.10 100 6/400 
Tetraklormetan µg/l  <0.10  0.01/10 
Trikloreten  µg/l  0.32 10 

24/500 
Tetrakloreten  µg/l  <0.10 0.01/40 
1,1-Dikloretan  µg/l  <0.10  7/900 
1,2-Dikloretan  µg/l  <0.10  7/400 
1,1,1-Trikloretan  µg/l  <0.10  0.01/300 
1,1,2-Trikloretan  µg/l  <0.10  0.01/130 
cis 1,2-Dikloreten  µg/l  0.42  0.01/20 
trans 1,2-Dikloreten  µg/l  <0.10  0.01/20 
Vinylklorid µg/l  <0.10 0,5 0.01/5 

*Riktvärden för tungmetaller=NVs värden för liten risk i grundvatten. Olja och PAH=högsta värdet av 
SPI's riskhalter för ånga i byggnad och ytvatten. Klorerade lösningsmedel: Livsmedelsverkets 
gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30. ** Holländska riktvärden för grundvatten. VROM 
(2000). 
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6.3 Grundvatten 
Utförda grundvattenprover, två st, visar inga speciellt förhöjda föroreningshalter. Det finns 
visserligen spår av PAH i ett prov men dessa halter bedöms härröra sig från partiklar i 
vattnet. De fysikaliska och kemiska egenskaperna för aktuella ämnen i jord är också sådana 
att de binds mycket hårt till (jord)partiklar och inte sprids till/med grundvatten. Inga halter 
över laboratoriets detektionsgräns för ”olja” har påträffats. Det finns visserligen spår av cis 
1,2-dikloretener och trikloreten i ett prov, men dessa halter bedöms som låga.  
 
Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i bilaga 2 och i detalj med 
laboratorieverifikat i bilaga 4. 
 
7. Föroreningsutbredning och förenklad riskbedömning 
7.1 Allmänt 
Asfalten är en ”normal/modern” asfalt, utan stenkolstjära/förhöjd PAH-halt. Denna kan 
härvid återanvändas fritt i ny överbyggnad. Påträffade markföroreningar visar att dessa är 
koncentrerade till fyllningsjord, 0,1-1,0, m u my. Intryck i fält via lukt/okulära observationer 
gav viss indikation på förorenade massor i någon/några provpunkter i form av inslag med 
slaggrester och tegel. I övrigt gavs via lukt- och synintryck inga indikationer om förorenade 
massor inom undersökningsområdet på ett större djup än 1 à 3,0 meter under markytan. I 
grundvatten har inga signifikanta föroreningshalter påträffats. De uppmätta halterna av 
trikloreten ligger under riktvärden för dricksvatten enligt svenska Livsmedelsverket. Även 
cis 1,2-dikloreten bedöms uppmätta halter som låga enligt holländska riktvärden för 
grundvatten. Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas några halter av klorerade kolväten 
i grundvattnet inom undersökningsområdet som utgör någon risk för miljö eller hälsa. 
 
Inga direkta eller akuta risker för nuvarande markanvändning avseende markföroreningar 
bedöms finnas, varken m.a.p. hälsa eller miljörisk och spridning. Mot bakgrund av 
ovanstående resultat bedömer PQAB att det föreligger ett begränsat efterbehandlingsbehov 
inom undersökt område. Påträffade markföroreningar befinner sig inom planerat 
schaktområde för planerad nybyggnation. Den åtgärd som är aktuell är bortschaktning av 
förorenad jord och utförs lämpligen i samband med etablering av ny byggnad.  
 
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. 
 
Vid urgrävning av 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 lämnas in till Miljö och 
Samhällsbyggnads nämnden, Eslövs stad, i god tid innan schaktarbetena påbörjas. 
 
Då förorenad jord schaktas bort gäller aktuella mottagningsanläggningars riktvärden. Dessa 
värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) riktvärden för förorenad mark, KM, känslig 
markanvändning och MKM, mindre känslig markanvändning. Uppmätta halter motsvarar 
en klassificering av jorden som s.k. ”MKM-massor”, (MKM=mindre känslig mark) eller 
IFA-massor, (icke farligt avfall). Se även ovan tabell 6.1. 
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8. Övrigt 
8.1 Lagkrav 
Som konsult har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade föroreningar m.m. 
Påträffade föroreningar har informerats om och behandlats i denna rapport. Därefter gäller 
upplysningsskyldighet enligt 10 kapitel 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, här Miljö- och 
samhällsbyggnads-nämnden i Eslövs kommun. 
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2017-05-12 
D392 
Eslöv, Färgaren 19 
Markmiljöundersökning 
 
 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 
Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning 
 
Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 
 M = materialtyp enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 
 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 
 ► = kemisk miljöanalys på laboratorium (Eurofins).  
 

Borrhål Djup, m Jordart Tj M w % Anm 
 
1      0 - 0,05 F/Asfalt - -   
► 0,05- 0,2 F/Bärlager 1 2   
► 0,2 - 0,5 F/Sand 1 2   
 0,5 - 0,6 F/Sand 1 2  grå 
► 0,6 - 1,1 F/mullhaltig grusig sandig Lera 4 5A   
 1,1 - 2,6 sandig siltig Lera 4 6A  
 2,6 - 3,0 sandig siltig lerig Morän torvskikt 2 3B   
 
2      0 - 0,05 F/Asfalt - -   
► 0,05- 0,3 F/Sand 1 2   
► 0,3 - 0,6 F/Sand 1 2  grå 
► 0,6 - 1,6 F/mullhaltig grusig sandig Lera 3 4B   
► 1,6 - 2,5 något sandig siltig Lera 3 4B   
 
3      0 - 0,05 F/Asfalt - -   
 0,05- 0,15 F/Bärlager 1 2   
 0,15- 0,3 F/Sand 1 2   
► 0,3 - 1,0 F/mullhaltig grusig Sand, slagg, tegel 1 2  grå 
► 1,0 - 1,5 sandig siltig Lera något torvskikt 4 5A   
 1,5 - 2,4 något sandig siltig Lera 3 4B  grå
 2,4 - 2,6 lerig sandig Morän 2 3B   
 
4      0 - 0,05 F/Asfalt - -   
► 0,05- 0,2 F/Bärlager 1 2   
► 0,2 - 0,6 F/Sand 1 2   
► 0,6 - 1,1 F/mullhaltig grusig sandig Lera 4 5A   
 1,1 - 2,0 siltig Sand 2 3B   
 2,0 - 2,6 siltg sandig Morän  2 3B  grå 
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Borrhål Djup, m Jordart Tj M w % Anm 
 

Z:\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\D392_Färgaren19\D392_BilagaA_Jordlager_Färgaren19_170512.docx 
 

5      0 - 0,05 F/Asfalt - -   
► 0,05- 0,5 F/Bärlager 1 2   
► 0,5 - 1,0 F/sandig Mulljord 4 6A  grå 
► 1,0 - 2,0 siltig Sand 2 3B   
 2,0 - 2,4 lerig siltig Sand 2 3B   
 
6      0 - 0,05 F/Asfalt - -   
► 0,05- 0,7 F/Bärlager 1 2   
► 0,7 - 1,0 F/sandig Mulljord 4 6B   
 1,0 - 2,6 siltig Sand 2 3B   
 2,6 - 3,0 siltig sandig Morän 3 4B  grå 
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PQ GEOTEKNIK o MILJÖ D392_jordanalyser_sammanställning_PAH+metall_170512 Bilaga 1
1 (1)

D391, Eslöv, Färgaren 19
MILJÖANALYSER  JORD  SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Prover av PQAB februari 2017

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)

1 0,05-0,2 F/Bärlager 0,95 44 5,2 0,1 4,7 11 7,5 0,005 10 18 30 0,055 0,0375 0,0225

1 0,2-0,6 F/Sand 1,05 10 3,7 0,1 1,3 3,2 4,2 0,0055 3,3 5,6 17 0,055 0,0375 0,0225

1 0,6-1,0 F/mullhaltig grusig sandig Lera 3,5 67 26 0,28 4,9 17 13 0,079 13 21 88 1,9 1,8 0,09

2 0,1-0,6 F/Sand 2,7 54 29 0,2 4,2 11 16 0,063 8,1 16 81 7 9,3 0,48

2 1,0-1,5 F/mullhaltig grusig sandig Lera 1,35 65 21 0,1 4,8 18 22 0,048 14 30 55 0,69 0,82 0,0225

2 1,5-2,0 något sandig siltig Lera 2,5 49 8,3 0,1 6,6 12 18 0,006 19 24 45 0,055 0,0375 0,0225

3 0,3-0,5 F/mullhaltig grusig Sand, slagg, tegel 2,3 69 25 0,1 3,9 15 11 0,035 8,8 16 68 0,94 0,64 0,074

3 0,5-1,0 F/mullhaltig grusig Sand, slagg, tegel 2,7 49 15 0,1 4,4 19 11 0,089 12 20 56 0,42 0,38 0,0225

3 1,0-1,5 sandig siltig Lera något torvskikt 1,35 68 11 0,1 3,7 17 22 0,007 12 29 44 0,055 0,0375 0,0225

4 0,05-0,6 F/Bärlager, sand 2,4 16 4,4 0,1 1,7 4 5,5 0,005 4,1 7,1 21 0,055 0,0375 0,0225

4 0,6-1,0 F/mullhaltig grusig sandig Lera 3,2 53 20 1,4 4 13 11 0,07 10 18 350 3,4 5,5 0,17

5 0-0,5 F/Bärlager 2,4 22 7,1 0,1 4 7,2 11 0,005 5,4 11 47 0,055 0,0375 0,0225

5 0,5-1,0 F/sandig Mulljord 4 75 31 0,33 4,8 21 11 0,19 11 23 100 3,1 2,4 0,11

5 1,0-1,5 siltig Sand 2,6 26 4,6 0,1 3,8 7,2 12 0,005 10 18 29 0,055 0,0375 0,0225

6 0,1-0,7 F/Bärlager 2,1 19 6,5 0,1 4,9 12 7,8 0,005 7,2 12 40 0,14 0,14 0,0225
6 0,7-1,0 F/sandig Mulljord 3,9 53 30 0,3 4,1 16 12 2,6 11 21 77 2,7 3,1 0,079

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 15 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15

FA enligt Avfall Sverige 1000 10000 2500 1000* 2500* 2500 10000 1000** 1000* 10000 2500 100

Antal 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Min 0,95 10 3,7 0,1 1,3 3,2 4,2 0,005 3,3 5,6 17 0,055 0,0375 0,0225

Median 2,5 51 13 0,1 4,2 13 11 0,021 10 18 51 0,28 0,26 0,02

Medel 2,4 46 15 0,23 4,1 13 12 0,201 10 18 72 1,3 1,5 0,08

Max 4 75 31 1,4 6,6 21 22 2,6 19 30 350 7 9,3 0,48

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Förklaringar:

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM * icke lättlösligt

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA ** oorganiskt

Röd färg Markerar halt >FA

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

1000
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PQ GEOTEKNIK o MILJÖ
D392_Eslöv Färgaren19_vattenanalyser_170512 Bilaga 2

Sida 1 (1)

D392, Eslöv, Färgaren 21
MILJÖANALYSER  GRUNDVATTEN  SAMMANSTÄLLNING 

Analys Enhet R2 R6 Riktvärde Riktvärde

NV/SLV*
Ingen/kraftig 
påverkan**

As µg/l 1,6 0,4 50  
Ba µg/l 100 83 -  
Pb µg/l 0.19 10
Cd µg/l 0,052 0,055 5  
Co µg/l 3,6 1,2 -  
Cr µg/l 0,53 <0,002 5  
Cu µg/l 6,3 3,2 2000  
Hg µg/l <0.1 <0.1 1  
Ni µg/l 6,7 3,9 50  
Zn µg/l 160 21 1000  
V µg/l 0,87 <0.2 -  
alifater >C5-C8 µg/l <20 <20 300  
alifater >C8-C10 µg/l <20 <20 100  
alifater >C10-C12 µg/l <20 <20 25  
alifater >C12-C16 µg/l <20 <20 3000  
alifater >C5-C16 µg/l <20 <20 -  
alifater >C16-C35 µg/l <50 <50 3000  
aromater >C8-C10 µg/l <10 <10 500  
aromater >C10-C16 µg/l <10 <10 120  
aromater >C16-C35 µg/l <5 <5 5  
bensen µg/l <0.50 <0.50 50  
toluen µg/l <0.10 <0.10 500  
etylbensen µg/l <0.10 <0.10 500  
PAH L µg/l < 0,20 < 0,20 120  
PAH M µg/l 0,36 < 0,30 5  
PAH H µg/l 0,46 < 0,30 0,5  
xylener, summa µg/l <0.10 <0.10 500  
Diklormetan µg/l  <0.10  0.01/1000
Triklormetan µg/l  <0.10 100 6/400
Tetraklormetan µg/l  <0.10  0.01/10
Trikloreten µg/l  0.32 24/500
Tetrakloreten µg/l  <0.10 0.01/40
1,1-Dikloretan µg/l  <0.10  7/900
1,2-Dikloretan µg/l  <0.10  7/400
1,1,1-Trikloretan µg/l  <0.10  0.01/300
1,1,2-Trikloretan µg/l  <0.10  0.01/130
cis 1,2-Dikloreten µg/l  0.42  0.01/20
trans 1,2-Dikloreten µg/l  <0.10  0.01/20
Vinylklorid µg/l  <0.10 0,5 0.01/5

*Riktvärden för tungmetaller=NVs värden för 
liten risk i grundvatten. Olja och PAH=högsta 
värdet av SPI's riskhalter för ånga i byggnad 
och ytvatten. Klorerade lösningsmedel: 
Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten, SLV FS 2001:30. ** Holländska 
riktvärden för grundvatten. VROM (2000).
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BILAGA 3 
Laboratorieanalyser, verifikat - JORD 
 
 
 
Sida   1 Denna försättssida 
Sida 2-35 Asfalt- och jordanalyser 
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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-17-SL-038290-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y"*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080181Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2017-02-22

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 1 Asfalt

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%100.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.050Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.050Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.050Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.050Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.62Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.050Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.050Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.41Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.050Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.67Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.80Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.51Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.37Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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AR-17-SL-038290-01

Í%R%^Â!4y"*Î

EUSELI2-00411906

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038291-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y#3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080182Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,05-0,2

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 1

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts44Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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AR-17-SL-038291-01

Í%R%^Â!4y#3Î

EUSELI2-00411906

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038292-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y$<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080183Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,2-0,6

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 1

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.6Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts17Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038293-01

EUSELI2-00411906
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080184Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,6-1,0

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 1

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.28Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.40Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts67Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts26Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.079Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts88Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038294-01

EUSELI2-00411906
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080185Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,6

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.2Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.038Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.058Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.9Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.62Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts9.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts7.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts6.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts10Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts17Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.063Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts81Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038295-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080186Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,0-1,5

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.087Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.21Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.82Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.69Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.61Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.94Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts65Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts55Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038296-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080187Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,5-2,0

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts6.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts45Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038297-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y)iÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080188Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,3-0,5

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 3

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.081Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.074Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.64Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.94Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.82Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.84Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts69Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts68Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038298-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y*rÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080189Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,0

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 3

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.048Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.058Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.46Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.85Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.089Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts56Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038299-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y+{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080190Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,0-1,5

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 3

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts68Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts44Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

572 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038300-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y,ÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080191Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,05-0,6

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 4

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.1Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts21Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

574 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038301-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y-&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080192Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,6-1,0

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 4

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.73Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.91Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.100Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.8Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts5.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts6.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts9.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts53Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.4Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.070Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts350Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-038302-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y./Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080193Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 5

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.1Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

577 ( 608 )



AR-17-SL-038302-01

Í%R%^Â!4y./Î

EUSELI2-00411906

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

578 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038303-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y/8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080194Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-1,0

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 5

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.46Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.88Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.035Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.34Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.94Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts75Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts31Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

579 ( 608 )



AR-17-SL-038303-01

Í%R%^Â!4y/8Î

EUSELI2-00411906

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.19Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

580 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038304-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y0AÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080195Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

1,0-1,5

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 5

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

581 ( 608 )



AR-17-SL-038304-01

Í%R%^Â!4y0AÎ

EUSELI2-00411906

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts29Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

582 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038305-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y1JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080196Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,1-0,7

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.5Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

583 ( 608 )



AR-17-SL-038305-01

Í%R%^Â!4y1JÎ

EUSELI2-00411906

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts40Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

584 ( 608 )



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-038306-01

EUSELI2-00411906
Í%R%^Â!4y2SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080197Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,7-1,0

CC

2017-02-22

Provet ankom:

JordMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-10

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.46Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.81Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.73Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts53Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.30Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

585 ( 608 )



AR-17-SL-038306-01

Í%R%^Â!4y2SÎ

EUSELI2-00411906

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.6Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts77Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

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

AR-17-SL-040787-01

EUSELI2-00411949
Í%R%^Â!53LIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080379Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,0

CC

2017-03-06

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-14

Provmärkning: R2

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.061Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.063Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.13Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.087Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.060Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.012Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.41Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.011Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.041Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.16Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.14Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.048Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.43Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.36Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.46Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.0016Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.10Barium Ba (end surgjort) a)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.00019Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000052Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0036Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0063Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00053Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0067Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00087Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.016Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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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-17-SL-040786-01

EUSELI2-00411949
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Eslöv Färgaren 19

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2017-03080380Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,0

CC

2017-03-06

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-03-07

Utskriftsdatum: 2017-03-14

Provmärkning: R6

Provtagningsplats: Eslöv Färgaren 19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften b)LidMiljö.0A.01.3525%

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-003v39
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µg/l< 0.010Fluoren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fenantren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l<0.10Diklormetan a)*NEN EN ISO 1030116%

µg/l<0.10Triklormetan a)*NEN EN ISO 103017.8%

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*NEN EN ISO 1030123%

µg/l0.32Trikloreten a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*NEN EN ISO 1030118%

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103017.4%

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*NEN EN ISO 103019.1%

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103019.6%

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*NEN EN ISO 103016.6%

µg/l0.42cis 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l<0.10trans 1,2-Dikloreten a)*NEN EN ISO 1030115%

µg/l0.42cis+trans 1,2-Dikloretener (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<1.1Klorkolväten (summa) a)*NEN EN ISO 10301

µg/l<0.10Vinylklorid a)*Intern metod28%

mg/l0.00040Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.083Barium Ba (end surgjort) b)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.000055Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0012Kobolt, Co (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0032Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0039Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00020Vanadin, V (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0021Zink Zn (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

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-003v39
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a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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-003v39
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FÄRGAREN 8 OCH 19 
ESLÖVS KOMMUN           K.B. 
SKUGGSTUDIE 2020-04-27 PROJ.160315 

VY OVANIFRÅN

VY OVANIFRÅN BEFINTLIG

FÄRGAREN 8 OCH 19 - SKUGGSTUDIE
20 MARS / 20 SEPTEMBER
VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING

KL. 09.00 KL. 12.00 KL. 16.00
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FÄRGAREN 8 OCH 19 
ESLÖVS KOMMUN           K.B. 
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RAPPORT

 SKYFALLSANALYS HÖJDSÄTTNING
FÄRGAREN, ESLÖV

KONCEPT
2018-10-23

Bilaga 5
Detaljplan för Färgaren 8 och 19
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SAMMANFATTNING

I samband med planerad exploatering av fastigheterna Färgaren 8 och 19 är det viktigt att
ha kännedom om risken för översvämning inom planområdet och nedströms angränsande
fastigheter. Syftet med utredningen är att ur ett skyfallsperspektiv beskriva och utvärdera
konsekvensen av att exploatera fastigheterna Färgaren 8 och 19, belägna i centrala Eslöv.
Vidare utreds vad som krävs för att kompensera för exploatering av Färgaren 8 och 19, sett
till marköversvämning vid skyfall samt behov av utjämningsvolym inom fastigheten.

Utifrån en befintlig hydrodynamisk tvådimensionell avrinningsmodell i modellverktyget
MIKE 21 version 2017, utförs beräkningar för att kartera marköversvämning vid regn med
100 år återkomsttid och 6 h varaktighet. Regnet är justerat med klimatfaktor 1.3.

I utredningen jämförs översvämningsytor och flödesvägar före och efter exploatering av
Färgaren 8 och 19. Beräkningsresultatet visar en generell ökning av maximalt vattendjup på
ca 10 cm i Kanalgatan vid planerad fastighet och ett maximalt vattendjup mellan + 5–30 cm
mot planerad byggnadsfasad.

Skyfallsberäkningar har utförts för att uppskatta behov av fördröjningsvolym som krävs i
Kanalgatan för att kompensera för exploatering av fastigheterna Färgaren 8 och 19.
Beräkningsresultatet visar att en fördörjningsvolym på ca 150 m3 krävs för att kompensera
för exploateringen. Med kompensering avses att översvämningsdjupet inte överstiger det
översvämningsdjup som idag kan inträffa vid ett skyfall med återkomsttiden 100 år justerat
för klimatförändringar. Volymen har utökats med 50 m3 till 200 m3 för att möjliggöra
omhändertagande av regnvatten från fastigheterna 8 och 19 vid skyfall. Utifrån denna
volym har ett åtgärdsförslag och en byggkostnadskalkyl tagits fram motsvarande en öppen
översvämningsyta i Kanalgatan. Omläggning av Kanalgatan krävs på ca 30 m med
kantvisning och skevning för att markavrinning ska kunna ske till översvämningsyta.
Föreslagen volym möjliggör även avvattning från fastighet till översvämningsyta/magasin
vid skyfall. För hantering av dagvatten inom fastigheten, för regn med återkomsttid 10 år,
föreslås dagvattenkasetter med volymen 45 m3.

Anläggning för översvämningsyta enligt skiss med tillhörande skyddsanordningar och
omläggning av gata ger en byggkostnadskalkyl på ca 1 200 000 SEK. För anläggandet av
dagvattenkassetter är kostnaden 310 000 SEK.

Granskningen av körspår motsvarande en 12 m lång lastbil visar att översvämningsytan
behöver flyttas ca 1 m söderut för att ge plats åt lastbil. Nuvarande parkeringar behöver
även anpassas för att underlätta för lastbil, ytan inskränks något.
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1 BAKGRUND
Vid extrema skyfall klarar inte ledningsnätet att ta hand om allt regnvatten. Det innebär
större markavrinning och ökad risk för översvämningar i lågpunkter. Följden kan bli
kostsamma konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Med de klimatförändringar som
sker är bedömningen att extrema regntillfällen kommer att inträffa oftare och att de är mer
intensiva.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport som syftar
till att vara en vägledning för skyfallskartering på kommunal nivå. För uppdragets
genomförande har använts den metodik som beskrivs i rapporten ”Kartläggning av skyfalls
påverkan på samhällsviktig verksamhet”, publikationsnummer MSB694, av Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB), utgiven 2014.

2 BAKGRUND OCH SYFTE
I samband med planerad exploatering av fastigheterna Färgaren 8 och 19 är det viktigt att
ha kännedom om risken för översvämning inom planområdet och nedströms angränsande
fastigheter. Syftet med utredningen är att ur ett skyfallsperspektiv beskriva och utvärdera
konsekvensen av att exploatera fastigheterna Färgaren 8 och 19, belägna i centrala Eslöv.
Vidare utreds vad som krävs för att kompensera för exploatering av Färgaren 8 och 19, sett
till marköversvämning vid skyfall och omhändertagande av dagvatten inom fastigheten. Se
figur 1 för översikt.

Utifrån en befintlig hydrodynamisk tvådimensionell avrinningsmodell i modellverktyget
MIKE 21 version 2017, utförs beräkningar för att kartera marköversvämning. I detta
uppdrag används samma modelluppsättning som i tidigare uppdrag för Eslöv kommun att
utföra skyfallskarting över Eslöv Tätort. För modelluppsättning, se rapporten
Skyfallskartering Eslöv, Tyréns 2016-03-17. Höjdmodell har anpassats till nya byggnationer
som tillkommit efter modellen upprättades under 2016. Fastigheterna Färgaren 8 och 19
har höjts upp så att taknocken får en höjd på +85 m ö h vilket motsvarar en byggnadshöjd
på ca 25 m. Fastigheten antas i modellen ha ett sadeltak. I denna utredning utförs
skyfallsberäkning motsvarande regn med 100 år återkomsttid och 6 h varaktighet.  Regnet
är justerat med klimatfaktor motsvarande 1.3.

Figur 1. Översikt Färgaren.
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3 RESULTAT
I utredningen jämförs översvämningsytor och flödesvägar före och efter exploatering. Se
avsnitt 3.1 för skyfallskartering före och efter exploatering. I avsnitt 3.2 visas exempel på
åtgärder som krävs för att kompensera för exploatering av fastigheten samt behov av
utjämningsvolym inom fastighet.

3.1 SKYFALLSBERÄKNINGAR

I figur 2 och figur 3 redovisas marköversvämning för ett regn med 100 års återkomsttid
justerat med klimatfaktor 1.3, före respektive efter exploatering. Karteringen motsvarar
maximal utbredning och vattennivå. Pilar i figurerna visar princip för markavrinning. I figur
2 redovisas även maximalt vattenflöde (l/s) som avrinner på Kanalgatan före exploatering.
Skyfallsberäkningen visar att markavrinning sker från Villavägen och Kanalgatan i söder.
Beräkningsresultatet visar en generell ökning av maximalt vattendjup på ca 10 cm i
Kanalgatan vid planerad fastighet och ett maximalt vattendjup mellan + 5–30 cm mot
planerad byggnadsfasad, se figur 4. Beräkningsresultatet efter planerad bebyggelse visar
att markavrinning sker norrut från Kanalgatan över korsningen vid Bryggaregatan och
vidare på Kanalgatan, något som bedöms ej ske vid befintligt tillstånd.

Figur 2. Maximal utbredning och vattennivå vid regn med 100 års återkomsttid och 6 h varaktighet vid
befintligt tillstånd
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Figur 3 Maximal utbredning och vattennivå vid regn med 100 års återkomsttid och 6 h varaktighet vid
exploatering.

Figur 4 Maximalt vattendjup som exponeras mot byggnadsfasad vid exploatering av fastighet Färgaren vid
regn med 100 års återkomsttid och 6 h varaktighet. Skiss av Karin Petterssons Arkitektbyrå AB.

+30 cm

+25 cm

+10 cm

+5 cm
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3.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

3.2.1 UTJÄMNING I KANALGATAN

Skyfallsberäkningar har utförts för att uppskatta behov av fördröjningsvolym som krävs i
Kanalgatan för att kompensera för exploatering. Beräkningsresultatet visar att en
fördröjningsvolym på ca 150 m3 krävs för att kompensera för exploateringen. Utifrån detta
har ett åtgärdsförslag tagits fram där denna volym utökats till 200 m3. Detta för att
möjliggöra avledning av regnvatten från fastigheterna 9 och 18 vid skyfall. I figur 6 och 7
presenteras två versioner för ett åtgärdsförslag som innebär en öppen översvämningsyta
centrerad i Kanalgatan. Översvämningsyta töms till befintlig kombinerad ledning i
Kanalgatan. Kapacitet i kombinerad ledning behöver utredas. Inspirationsbild från
Köpenhamn visar tänkt utformning och funktion för anläggning, se figur 5.

Figur 5. Inspirationsbild från Köpenhamn. Ytan har utformats som multifunktionsyta. I mitten en växtbädd
som ramas in av grässlänt och trappstegavsats. Den senare kan användas som sittyta.
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Figur 6. Ritning för översvämningsyta i Kanalgatan (Tyréns).

Ytan utformas med släntlutning och med djupaste del längs med körbana. Ytan som krävs
är ca 190 m2 (bredd 10 m och längd 19 m). Där anläggningen är som djupast, ca 2.5 m,
placeras en växtbädd med infiltrationsmöjlighet till mark. Växtbädden kräver ca 1 m djup.
Ovan förslag har senare omarbetats för att visa att det är möjligt att anläggningen kan
utformas grundare. Detta för att underlätta t ex åtkomst med bänkar. Utifrån att möjliggöra
utjämning av 200 m3, har en skiss för anläggning med djup 1.5 m djup tagits fram, se figur
7. Utformningen tar då rabatt längs med GC-väg i anspråk. Bredd uppgår till 13 m och
längd 17 m vilket motsvarar ca 220 m2. Växtbädden placeras i mitten och utformas för att
infiltrera regnvatten till mark. Växtbädden bedöms ha ett djup på ca 1 m. Slutligt val av
utformning sker i ett detaljprojekteringsskede.

I Kanalgatan finns en vattenledning, kombinerad dagvatten- och spillvattenledning,
fjärrvärmeledning och högspännings- och lågspänningskablar. Åtgärdsförslaget innebär att
vattenledningen troligen behöver flyttas. Utjämningsvolymen utformas med släntlutning för
att kunna anläggas över den kombinerade ledningen, skiss i figur 8 visar ungefärliga lägen
för ledningar. Mitt i gatan ligger 2 st högspänningskablar. Avstängning av fjärrvärme görs
under byggskede.
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Figur 7 Skiss över åtgärdsförslag motsvarande en multifunktionell översvämningsyta i Kanalgatan. Skiss
framtagen av Karin Petterssons Arkitektbyrå AB med tillägg av Tyréns avseende förtydligande av bredd
gata, placering av staket samt principutforming av utjämningsvolym (svarta streck) med tillhörande
släntlutning.

Figur 8. Skiss som visar förslag till utjämning i förhållande till ledningar i gata.
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Figur 9 visar en illustration över Färgaren med åtgärdsförslag i Kanalgatan.  På Kanalgatan
planeras en infart och ramp till lastzon tillhörande Systembolaget.  En granskning av
körspår har utförts för den planerade cirkulationsplatsen på Kanalgatan motsvarande en 12
m lång lastbil för att detaljstudera om utrymme finns för planerad åtgärd.

Figur 9 Illustration över Färgaren 8 och 19 med åtgärdsförslag i Kanalgatan, skiss av Karin Petterssons
Arkitektbyrå AB. Den ovala formen har ändrats till rektangulär i arbetet med att bestämma plats- och
volymbehov.

Se figur 10 för skiss som visar körspår motsvarande infart till Systembolaget för en 12 m
lång lastbil. Röda linjer visar lastbilens framhjul och gula linjer lastbilens bakhjul. Gröna
linjer visa lastbilens överhäng. Lastbilen antas kunna vända på innergårdens lastzon.
Beräkningsresultatet visar det finns ett för litet säkerhetsavstånd för körspår.
Översvämningsytan behöver flyttas ca 1 meter söderut för att få rimlig plats för lastbil.

Figur 10 Analys av körspår på Kanalgatan motsvarande en 12 m lastbil.
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3.2.2 UTJÄMNING INOM FASTIGHET

Dagvattenhantering för fastigheten föreslås ske med dagvattenkassetter. Beräkning av
erforderlig volym är baserad på att allt takvatten och gårdsyta avleds till magasinet (ca
3200 m2). Från magasinet sker avvattning med reglering till kombinerad ledning i
Kanalgatan (10 l/s per ha). Fördröjningsvolymen är framräknad utifrån ett regn med
återkomsttiden 10 år justerat med klimatfaktor motsvarande 1.3. Vald avrinningskoefficient
och varaktighet är 0.85 respektive 10 min. Erforderlig utjämningsvolym är 45 m3.

Dagvattenkassetter placeras inom fastigheten och i körväg för godstransporter till
Systembolaget. Med utlopp på antaget +59.8 ger detta en schakt på 2.4 m djup (frischakt
med makadam under), ett ca 1 m tjockt magasin över en yta på ca 45 m2. Täckning ovan
magasin blir då ca 1.2 m. Traditionell schakt förutsätts kunna utföras.

Övriga entreprenadomkostnader avseende avstängningar, eventuell länshållning och
eventuella förstärkningsåtgärder mot källare ingår ej. Byggherreomkostnader är ej
beräknade.

Förslaget innebär att regn upp till återkomsttiden 10 år hanteras inom fastigheten. Vid
skyfall motsvarande 100-årsregn justerat med klimatfaktor kommer ytterligare ca 50 m3 att
avrinna från tak och innergård. Denna extra volym avrinner på markytan och via
infartsramp till Kanalgatan och utjämningsvolymen beskriven under kapitel 3.2.1.
Utjämningsvolymen i Kanalgatan har dimensionerats för att kunna ta hand om denna
volym.

3.2.3 BYGGKOSTNADSKALKYL

En byggkostnadskalkyl har utförts vilken omfattar konstruktion enligt skiss med tillhörande
skyddsanordningar i form av räcke, justering och omläggning av gata m a p vattenavrinning
samt åtgärder för befintliga ledningar. Se Byggnadskalkyl 2018-09-26 för PM.  Med givna
förutsättning enligt ovan ger detta en byggkostnadskalkyl på 1 200 000 SEK.

För anläggning dagvatten ingår följande i kostnadskalkyl; rivning befintlig asfalt, schakt
(inklusive frischakter vid magasin), makadam fyllning, återfyllning med krossmaterial,
geotextil för magasin och schakt, magasin inkl montage samt VA-tillbehör magasin
(avluftningar, anslutningar etc). Total byggkostnad dagvattenkassetter är 310 000 SEK.

4 LEVERANS
Till denna rapport levereras ett PM Byggkostnadskalkyl, 2018-09-26 av Tyréns gällande
kostnadskalkyl för framtaget åtgärdsförslag samt framtagen ritning för utjämningsvolym i
Kanalgatan.
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5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

I utredningen jämförs översvämningsytor och flödesvägar före och efter exploatering av
Färgaren 8 och 19. Beräkningsresultatet visar en generell ökning av maximalt vattendjup på
ca 10 cm i Kanalgatan vid planerad fastighet och ett maximalt vattendjup mellan + 5 till 30
cm mot planerad byggnadsfasad.

Skyfallsberäkningar har utförts för att uppskatta behov av fördröjningsvolym som krävs i
Kanalgatan för att kompensera för exploatering av fastigheterna Färgaren 8 och 19.
Beräkningsresultatet visar att en fördörjningsvolym på ca 200 m3 krävs för att kompensera
för exploateringen. I detta ingår att kunna utjämna ca 50 m3 som avrinner via tak och
innegård från fastigheterna 8 och 19. Utifrån denna volym har ett åtgärdsförslag och en
byggkostnadskalkyl tagits fram motsvarande en öppen översvämningsyta i Kanalgatan.
Omläggning av Kanalgatan krävs på ca 30 m med kantvisning och skevning för att
markavrinning ska kunna ske till översvämningsyta. Presenterad volym möjliggör
avvattning från fastighet till översvämningsyta/magasin. Översvämningsyta töms till
befintlig kombinerad ledning i Kanalgatan. Kapacitet i kombinerad ledning behöver utredas.
På innergården behöver dagvattenkasetter anläggas för omhändertagande av ca 45 m3

dagvatten inom fastigheten.

Anläggning för översvämningsyta enligt skiss med tillhörande skyddsanordningar och
omläggning av gata ger en byggkostnadskalkyl på ca 1 200 000 SEK. Åtgärdsförslaget
innebär att vattenledningen troligen behöver flyttas. Avstängning av fjärrvärme görs under
byggskede. För anläggning av dagvattenkassetter, som hanterar dagvatten inom fastighet,
är anläggningskostnaden ca 310 000 SEK.

Granskningen av körspår motsvarande en 12 m lång lastbil visar att översvämningsytan
behöver flyttas ca 1 m söderut för att ge plats åt lastbil. Nuvarande parkeringar söder om
utjämningsanläggningen behöver även anpassas för att underlätta för lastbil, ytan
inskränks något.
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	Trafikbullerutredning kv Färgaren_ors
	A- FNM
	A-Leq
	A-Lmax järnväg
	A-Lmax väg


	6054b481-521f-4b2d-9a96-31580c3e1f26.pdf
	756530b9-db63-4436-8bf9-dfbed514e854.pdf
	bb723a27-9fb1-4655-90c3-0c7863aada1e.pdf
	D391_Färgaren 8_MUR och PM-Geo+Miljö_170515_BINDER
	D391_Färgaren 8_MUR och PM-Geo+Miljö_170515
	D391_101_170515
	D391_102_170515
	D391_103_170515
	D391_BilagaA_Jordlager_170515
	D391_Bilaga B_Markre17036
	D391_Bilaga C-1_jordanalyser_sammanställning_PAH+metall_170515
	D391_Bilaga C-2_jordanalyser_sammanställning_Olja_170515
	D391_Bilaga C-3_grundvattenanalyser_170515
	D391_BilagaD_Verifikat-asfalt,jord,vatten_170515
	Analyser8_Binder-jord
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080198_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080199_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080200_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080201_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080202_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080203_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080204_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080205_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080206_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080207_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080208_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080209_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080210_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080211_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080212_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080213_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080214_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080215_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080216_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080217_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080218_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080219_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080220_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080221_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080222_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080223_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080224_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080225_01

	Analyser8_Binder-gw
	Eslöv Färgaren 8_177-2017-03080340_01
	Eslöv Färgaren 8_177-2017-03080341_01
	Eslöv Färgaren 8_177-2017-03080342_01


	D392_Miljöteknisk undersökning_Färgaren19_170512_BINDER
	D392_Miljöteknisk undersökning_Färgaren19_170512
	D392_101_170512
	D392_102_170512
	D392_BilagaA_Jordlager_Färgaren19_170512
	D392_jordanalyser_sammanställning_PAH+metall_170512
	D392_Eslöv Färgaren19_vattenanalyser_170512
	D392_Bilaga3_Verifikat-jord_170512
	Analyser19_Binder-jord
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080181_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080182_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080183_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080184_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080185_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080186_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080187_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080188_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080189_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080190_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080191_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080192_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080193_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080194_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080195_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080196_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080197_01

	D392_Bilaga4_Verifikat-gw_170512
	Analyser19_Binder-gw
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080379_01
	Eslöv Färgaren 19_177-2017-03080380_01



	cca97d55-cf0e-41d8-8edf-58c576492c0a.pdf
	bd1eaea1-eb95-4719-9181-7254355b2262.pdf

