
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Datum och tid:  2020-11-17, klockan  09:30
Plats:  Albert Sahlin

Förhinder anmäls till Anton Johansson

Anton.johansson3@eslov.se 

Ordförande
Johan Andersson (S)
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Kallelse

1. Val av protokolljusterare  09:30

2. Information rörande genomförda näringslivsbesök Johan Andersson / 
Lars Persson 09:35

3. Förslag till nyttjanderättsavtal för del av 
fastigheten Eslöv 52:14, Eslövs kommun avseende 
tankanläggning och banbelysning (KS.2020.0428)

Patrik Larsson 09:45

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännanande av nyttjanderättsavtal för del av 

Eslöv 52:14 avseende tankanläggning och banbelysning
 Nyttjanderättsavtal för del av Eslöv 52:14 avseende tankanläggning och 

banbelysning

4. Granskning av ändring av detaljplan för del av 
Banbyggaren 4, Eslövs kommun (KS.2018.0421)

Torsten Helander 09:50

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Granskning av ändring av detaljplan för del av 

Banbyggaren 4, Eslövs kommun
 Planbeskrivning, grundkarta, illustrationer banbyggaren 4
 Äldre reviderade planhandlingar Banbyggaren 4
 Samrådsredogörelse Banbyggaren 4
 Bullerutredning Banbyggaren 4, Efterklang Afry
 Riskanalys från WUZ

5. Förslag att godkänna försäljning av fastigheten 
Löberöd 1:214, Löberöd (KS.2018.0652)

Annika Lagerqvist 
09:55

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av försäljning av Löberöd 1:214, 

Löberöd
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Kallelse

 Förslag till köpeavtal avseende Löberöd 1:214, Löberöd
 Markanvisningsavtal avseende Löberöd 1:214
 Tillägg till markanvisningsavtal avseende Löberöd 1:214
 Översiktskarta över fastigheten Löberöd 1:214

6. Förslag att avslå förfrågan om direktanvisning 
avseende del av Ölycke 1:144 (KS.2020.0453)

Annika Lagerqvist 
10:00

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Översiktskarta över del av Ölycke 1:144, Löberöd
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Förslag till nyttjanderättsavtal för del av 
fastigheten Eslöv 52:14, Eslövs kommun 

avseende tankanläggning och banbelysning

3

KS.2020.0428
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KS.2020.0428 

2020-10-16
Patrik Larsson Kommunstyrelsens arbetsutskott
+4641362177 
Patrik.Larsson@eslov.se 

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

Förslag att godkänna nyttjanderättsavtal för del av 
Eslöv 52:14 avseende tankanläggning och 
banbelysning

Ärendebeskrivning
Eslövs flygklubb äger en tankanläggning med drivmedel för flygplan på Eslövs 
flygplats. Tankanläggningen står på kommunägd mark, men nyttjanderättsavtal 
saknas. Eslövs flygklubb har också under en längre tid planerat installation av 
banbelysning på flygplatsen. För att reglera markupplåtelsen och ansvaret för 
anläggningarna bör ett nyttjanderättsavtal tecknas. 

Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal för del av Eslöv 52:14 avseende tankanläggning och 
banbelysning.

Beredning
Tankanläggningen har funnits under många år på flygplatsen och förnyades nyligen. 
Eslövs flygklubb äger tankanläggningen och sköter driften. På Eslövs flygplats har 
det funnits banbelysning tidigare, men i samband med ändringen av huvudbanans 
sträckning och asfaltering 2011 kunde de gamla banljusen inte längre användas. 
Flygplatsen har därefter saknat banljus vilket har begränsat användandet främst 
under vinterhalvåret. Enligt Transportstyrelsens gällande föreskrifter ska banljus 
installeras på banor om ska användas under mörker. Ett förslag till nyttjanderättsavtal 
har tagits fram av Kommunledningskontoret som innebär att Eslövs flygklubb får rätt 
att använda aktuell mark till tankanläggning respektive banbelysning. Förslaget 
reglerar vidare ansvaret för drift och underhåll av anläggningarna samt kostnaderna 
för detta. Det finns sedan tidigare en överenskommelse med kringboende gällande 
buller som är framtagen tillsammans med flygklubbarna och förvaltningen Miljö och 
Samhällsbyggnad. Överenskommelsen reglerar bland annat vilka tider som start och 
landningar begränsas. Denna överenskommelse gäller fortsatt och kommer inte att 
ändras med anledning av installation av banbelysning. 
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KS.2020.0428

2 (2)

Förslag till beslut
- Nyttjanderättsavtal för del av Eslöv 52:14 avseende tankanläggning och 

banbelysning godkänns. 

Beslutet skickas till
Eslövs flygklubb
Kommunledningskontoret

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen
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Nyttjanderättsavtal 

 
 
 
Fastighetsägare: Eslövs kommun, org.nr 212000-1173, genom dess  

  kommunstyrelse, 241 80 Eslöv 

  Ägare till fastigheten Eslöv 52:14 

 

Nyttjanderättshavare: Eslövs flygklubb, 845000-5767 

Flygfältsvägen 33, Eslöv  

 

 

Mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren träffas härmed avtal om nyttjanderätt 

enligt följande villkor: 

 

 

§ 1 Upplåtelse 
Fastighetsägaren upplåter härmed rätt för nyttjanderättshavaren att inom 

fastigheten Eslöv 52:14 anlägga, nyttja, underhålla och förnya dels tankanläggning 

inom område 1 och dels utrustning för banbelysning inom område 2 som framgår av 

bifogade kartor, nedan kallat områdena. 

 

§ 2 Upplåtelsetid och uppsägning 
Upplåtelsen gäller från och med den 16 november 2020 till och med den 31 oktober 

2030. 

 

Uppsägning ska ske skriftligen senast ett år innan upplåtelsetidens utgång. Sägs inte 

avtalet upp förlängs det med en period om 5 år i sänder på oförändrade villkor. 

 

§ 3 Ersättning 
Upplåtelsen sker utan ersättning. 

 

§ 4 Tillstånd och föreskrifter 
Nyttjanderättshavaren är skyldig att skaffa de tillstånd som krävs för verksamheten 

enligt detta avtal. Nyttjanderättshavaren är skyldig att följa alla de föreskrifter som 

meddelas av myndighet eller som följer av gällande lag. 

 

Innan anläggningsarbeten får påbörjas ska samråd ske med tillsynsmyndigheten för 

flygplatsen som utgörs av miljöavdelningen inom Eslövs kommun. 

  

Nyttjanderättshavaren ansvarar för att anläggningarna utformas och sköts enligt 

transportstyrelsens för var tid gällande föreskrifter. Vid avtalets tecknade gäller 

transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av 

flygplatser som inte kräver godkännande (TSFS 2019:26). Samråd ska också ske med 

flygplatsens säkerhetskoordinator / fältvakt. 
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§ 5 Flygplatsinformation 
Nyttjanderättshavaren ansvarar för att informationen om flygplatsen är uppdaterad 

gällande anläggningarnas status på de platser där informationen finns publicerad 

inklusive, men inte begränsat till, AROWeb, SkyDemon, Briefing lokal, Svenska Flygfält 

samt NOTAM.  

 
§ 6 Kostnader 

Nyttjanderättshavare ska svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer 

genom upplåtelsen. 

 

§ 7 Överlåtelse eller upplåtelse 
Nyttjanderättshavaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheter enligt 

detta avtal på annan utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd. 

 

§ 8 Fastighetens skick och skötsel 
Nyttjanderättshavaren ska se till att den verksamhet som bedrivs inte medför men 

för grannar eller annan. Det åligger nyttjanderättshavaren att hålla de upplåtna 

områdena i god ordning. Områdena upplåts i befintligt skick. Nyttjanderättshavaren 

får inte använda områdena så att miljöskada, eller risk för sådan, uppkommer. 

 

§ 9 Avtalets upphörande 
Vid avtalets upphörande ska nyttjanderättshavaren återställa områdena i 

ursprungligt skick.  

 

§ 10 Övrigt 
Parterna är överens om att detta avtal inte är förenat med besittningsskydd. 

Bestämmelserna i 11 kap 5 – 6 §§ i jordabalken om rätt till ersättning vid upphörande 

gäller inte för detta avtal. 

 

§ 11 Giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Eslövs kommunstyrelses 

arbetsutskott genom beslut som vinner laga kraft.  

 
§ 12 Ändringar eller tillägg 

Ändringar eller tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och godkända av parterna för att 

gälla. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar. Fastighetsägaren och 

nyttjanderättshavaren har tagit var sitt. 

 

 

Eslöv den    Ort:  Datum: 

 

För Eslövs kommun, dess   För Eslövs flygklubb 

kommunstyrelse 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Johan Andersson   Namnförtydligande: 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Eva Hallberg    Namnförtydligande: 

Kommundirektör 
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Granskning av ändring av detaljplan för del av 
Banbyggaren 4, Eslövs kommun

4

KS.2018.0421
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KS.2018.0421 

2020-10-19
Torsten Helander Kommunstyrelsens arbetsutskott
+4641362995 
Torsten.Helander@eslov.se 

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

Granskning av ändring av detaljplan för del av 
Banbyggaren 4, Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Bert Andersson Fastighets AB har fått positivt planbesked för fastigheten 
Banbyggaren 4 i Eslöv. Planförslaget syftar till att möjliggöra en femte våning på 
hörnhuset vid Köpmansgatan/Smedjegränd. I samband med byggnation avser 
sökande även att bygga om fastighetens befintliga bestånd, installera hissar med 
mera. Gällande detaljplan för kvarter Banbyggaren, S 11, antogs 1938 och möjliggör 
en bebyggelse upp till fyra våningar, vilket fastigheten sedan länge också är bebyggd 
med. 

Beslutsunderlag
Planbeskrivning grundkarta, illustrationer 2020-10-20
Äldre reviderade planhandlingar 2020-10-20
Samrådsredogörelse 2020-10-20
Bullerutredning, Efterklang/Afry, 2020-05-20
Riskanalys, WUZ 2017-02-09

Beredning
Ett planförslag har i somras varit utsänt på samråd till enskilda och myndigheter för 
att ge synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter redovisas i en 
samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter och 
ligger nu färdigt för granskning. För att tydliggöra att planförslaget enbart är en 
ändring av gällande äldre plan utförs förslaget i en teknik där de äldre handlingarna 
delvis används i den nya planen. 

Förslag till beslut
- Förslag till ändring av detaljplan för del av Banbyggaren 4, Eslövs kommun sänds 

ut på granskning.
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KS.2018.0421

2 (2)

Beslutet skickas till
Bert Andersson Fastighets AB, Box 256, 241 24 ESLÖV

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen
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Den extra våning som

planförslaget medger

Den extra våning som

planförslaget medger

Ändring av stadsplan för centrala delen

Planarkitekt

Eslövs kommun Skåne län

Till planen hör:

Fastighetsförteckning

Upprättad

Laga kraft

Plan nr

Chef Tillväxtavdelningen

Antagen av

Kommunledningskontoret

PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande

Utökat förfarande

Enkelt förfarande

2020-10-07 KS.20XXXXXX

BANBYGGAREN 4

Åsa Simonsson

Beslutande instans

Antagandedatum

Samrådshandling

Granskningshandling

Antagandehandling

Torsten Helander

av Eslöv för del av fastigheten

Bilaga 1, Trafikbullerutredning, Efterklang/Afry 2020-05-20

Bilaga 2, Riskanalys, WUZ 2017-02-09

50 meter 40 3020   10 0

Skala: 1:500 (A2)

Grundkarta med planområdet markerat

Illustration på fasad mot gården i öster samt på gaveln mot Smedjegränd i söder. Föreslagen tillkommande våning är markerad.

Illustrerad planlösning över plan 2-5.

ÄNDRING AV STADSPLAN FÖR CENTRALA DELEN AV ESLÖV,

FÖR DEL AV FASTIGHETEN BANBYGGAREN 4, ESLÖV, SKÅNE LÄN

Grundkarta och illustrationer PLANBESKRIVNING

Ändring av stadsplan för centrala delen av Eslöv, för del av fastigheten Banbyggaren 4, i Eslöv,

Eslövs kommun

Sammanfattande inledning

Gällande stadsplan för centrala delen av Eslöv, fastställd 28 oktober 1938, ändras genom detta planarbete inom en del av fastighet Banbyggaren 4. Syftet är
att möjliggöra ytterligare en våning på befintligt flerbostadshus, till totalt fem våningar.

Planen består av denna planbeskrivning, en grundkarta med illustrationer samt de äldre reviderade planhandlingarna.

Ändringen görs genom att använda de gamla planhandlingarna, låta tidigare bestämmelser om våningsantal och byggnadshöjd utgå och ersätta dem med
nya bestämmelser. I den ändrade plankartan och i grundkartan visas området för vilket ändringen gäller. Ändrade delar av planen markeras i de äldre
handlingarna med rött.

Förutsättningar

Gällande stadsplan för aktuellt område medger affärs- och bostadsbyggnad i fyra våningar som får uppföras till en byggnadshöjd på högst 14.2 meter.
Endast sammanbyggda hus tillåts och byggnaderna ska uppföras i sten eller jämförligt material. Planområdet är sedan länge bebyggt med ett bostadshus i
fyra våningar och lokaler i bottenvåningen enligt planen som nu ändras.

Föreslagna förändringar

Planändringen medger att det befintliga bostadshuset får byggas till med ytterligare en våning. Därmed ökas också högsta tillåtna byggnadshöjd till 17.6
meter. Vidare införs bestämmelser om, högsta totalhöjd 20 meter, och genomförandetid 5 år.

Miljöpåverkan

Kommunen har gjort en undersökning om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och kommit fram till, att tillägget av en våning i
bebyggelsen i förhållande till omgivningen är så marginell, att den inte i något avseende kan befaras medföra en betydande miljöpåverkan.

Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården M182. Kommunen menar att ett tillägg av en våning till den befintliga byggnaden bedöms
påverka riksintresset försiktigt positivt med hänsyn till det dynamiska perspektiv motiveringen och värdena riksintresset ger uttryck för. All befintlig
historia, struktur och användning är kvar. Se vidare samrådsredogörelse.

Farligt gods

En riskutredning för södra stambanan genom Eslöv är gjord av WUZ 2017-02-09 enligt RIKTSAM med hänsyn till bostadsbebyggelse.

Utredningen visar på sidan 17 att vid ett avstånd av 40 meter från järnvägen behövs inga särskilda åtgärder ur individrisksynpunkt.

I samma utredning anges, på sidan 58-63, att samhällsrisken genom förtätning i hela Eslövs centrala delar är möjlig utan att samhällsrisk är oacceptabel,
förutsatt att bebyggelsen håller ett avstånd av minst 25 meter från järnväg. Föreslagen bebyggelse ligger 65 meter från närmsta spår (vilket inte trafikeras av
gods), och mellan 74  och 111 meter från de spår som trafikeras av gods.  Detta medför att inga särskilda krav måste ställas, då risknivåerna uppfyller de
krav som ställs i RIKTSAM. Utredning biläggs planhandlingar.

Buller

Planhandlingarna kompletteras med planlösningar som visar tilltänkt planlösning på den tillkommande våningen. En bullerutredning, Efterklang/Afry,
2020-05-20, har bilagts planhandlingarna. Utredningen visar att tillkommande våning innehåller de riktvärden vid fasad som krävs för bostadsbebyggelse
enligt bullerutredning. Ingen uteplats utöver befintlig på gården avses utföras. Utredning biläggs planhandlingar.

Bilagor

Bullerutredning, Efterklang/Afry, 2020-05-20

Riskanalys, WUZ 2017-02-09

GENOMFÖRANDE

Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.

Planekonomi

Planavgift är uttagen genom planavtal.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN 
FÖR CENTRALA DELEN AV ESLÖV FÖR DEL AV 
FASTIGHETEN BANBYGGAREN 4

V

Ändrade bestämmelser

Planområdesgräns för 
ändringen

Högst 5 våningar. 

Byggnadshöjd högst 17,6 
meter.

Totalhöjd högst 20 meter.

Genomförandetiden är 5 år 
från att planändringen har 
vunnit laga kraft.

V
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN 
FÖR CENTRALA DELEN AV ESLÖV FÖR DEL 
AV FASTIGHETEN BANBYGGAREN 4 17 ( 289 )



FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN 
FÖR CENTRALA DELEN AV ESLÖV FÖR DEL 
AV FASTIGHETEN BANBYGGAREN 4

5

V

fem

17,6

Inom V betcknat område får byggnad uppföras till högst 20 meters totalhöjd. 
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Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från att planändringen vunnit laga kraft. 

Administrativa bestämmelser
§  5.
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2020-10-20  
Torsten Helander 
0413-62995 
Torsten.Helander@eslov.se 

Samrådsredogörelse Detaljplan för 
Banbyggaren 4, Eslövs kommun 
Samrådsredogörelse  
Enligt beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-23 § 96, har 
förslag till rubricerad detaljplan varit utställd för samråd under tiden 2020-
07-28 till 2020-08-30. Sakägare och andra som har ett intresse har beretts 
tillfälle till att yttra sig angående samrådshandlingen genom utsända 
handlingar. Samrådsredogörelsen redovisar inkomna yttranden och 
kommunens kommentar till dessa.  

 
Yttranden  
Dessa skrivelser med erinran (m.e.) redovisas till fullo nedan. Skrivelser 
med ingen erinran (i.e.) redovisas enbart kortfattat.  
 

1. Statliga och regionala myndigheter  
1.1 Länsstyrelsen Skåne  m.e. 
1.2 Trafikverket    m.e. 
1.3 Lantmäteriet    m.e. 
1.4 Region Skåne   i.e. 

 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1. Kraftringen Nät AB  m.e. 
2.2. VA SYD    m.e 
2.3. Räddningstjänsten   i.e. 
2.4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden m.e. 
2.5. Kultur- och fritidsnämnden  i.e. 
2.6. Vård- och omsorgsnämnden  i.e. 

 
3. Övriga 
3.1 Anonym   m.e. 
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1. Statliga myndigheter  
1.1 Länsstyrelsen    m.e. 
 
Redogörelse för ärendet 
Enligt planhandlingen beskrivs syftet med ändringen som är att möjliggöra 
ytterligare en våning på befintligt flerbostadshus, till totalt fem våningar. 
Gällande översiktsplan är Eslöv 2035. Ändringen av gällande detaljplan 
genomförs med ett standardförfarande. Det finns ingen bedömning från 
kommunen om ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB).  
 

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintressen kulturmiljö 
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Eslöv [M182]. 
Uttrycket för riksintresse består bland annat av ”Bebyggelsen och dess täta, 
stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär”. 
 
Planbeskrivningen behöver kompletteras så att kommunens bedömning av den 
ändrade detaljplanens inverkan på riksintresset framgår. Eslöv har på senare 
tid haft ett flertal förtätningsprojekt, vilket gör att ändringen kan bidra till en 
kumulativ effekt. Någon vägledning för höjdsättning av centrumbebyggelse i 
förhållande till riksintresset finns inte i gällande översiktsplan. Det gör att 
avvägningen behöver motiveras i det enskilda fallet.  
 
Buller 
Det framgår av genomförd bullerutredning som slutsats att uteplats och 
planlösning uppfyller kraven från 2017. Länsstyrelsen kan inte utläsa vare sig 
planlösningar för bostadsändamålet eller buller för uteplats i rapporten. 
Länsstyrelsen anser att det i planhandlingarna bättre måste framgå ifall 
gällande bullernormer uppfylls för ekvivalent ljudnivå vid fasad och maxnivå 
vid uteplats för ändringen av den gällande detaljplanen. Då detaljplanen 
omfattar nya planbestämmelser inom planområdet med nya 
kvartersmarksbestämmelser behöver en bullerutredning också omfatta hela 
konsekvensen av planförändringen och det innebär att samtliga våningsplan ska 
redogöras för.  
 
Farligt gods 
Hänsyn till farligt gods ska beaktas vid exploatering och det behöver framgå 
hur planändringen förhåller sig till farligt gods och om särskilda 
planbestämmelser behövs för att säkerställa markens lämplighet för föreslagen 
kvartersmark. 
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Länsstyrelsens rådgivning  
 
Planprocess, förutsättningar och konsekvenser  
Beskrivningen av ändringens syfte är inte i överensstämmande med det som 
faktiskt ändras genom ändringen av gällande planhandling. Länsstyrelsen 
menar att det är kommunen som i det enskilda fallet avgör när det är lämpligt 
att använda sig av ändring av detaljplan. Ändringen behöver däremot uppfylla 
PBL:s krav på tydlighet samt rymmas inom ramen för gällande detaljplans 
syfte. I de fall då kommunen avser att ändra ändamålet för markanvändningen 
definitivt, det vill säga att ändra huvudsyftet med den gällande detaljplanen, 
bör det ske genom att den gamla planen ersätts med en ny (jfr prop. 
1990/91:146 sid. 48). Länsstyrelsen är av uppfattningen att denna ändring av 
gällande detaljplan måste redogöra för konsekvenserna av ändringen på ett 
tydligt vis så att förståelsen och innebörden av ändringen framgår. 
Länsstyrelsen är av uppfattningen att denna planprocess inte borde genomföras 
som en ändring av gällande plan utan som en ny ersättande detaljplan. Detta 
anser Länsstyrelsen är mer i överensstämmande med plankartans utformning 
och då ny användning av kvartersmark tillförs området som centrumändamål.  
 

Länsstyrelsens bedömning 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är 
tillräckligt utredda avseende buller, farligt gods och riksintresse för 
kulturmiljö, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-
11§§ PBL. 
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Kommunens kommentar till länsstyrelsen yttrande:  
 
Kommunen delar uppfattningen angående otydligheten om en ändrad 
markanvändning avses för det befintliga huset eller ej. Det gör det inte.  
Endast en ytterligare våning avses, med oförändrad markanvändning. 
 
Kommunen kommer att till granskningen, renodla och på ett tydligare sätt 
redovisa planändringens begränsade karaktär, (att byggrätten utökas med 
en våning). Detta görs genom att använda gällande planhandlingar som 
underlag och i dessa markera och ändra bestämmelse om våningsantal och 
byggnadshöjd samt i plankartan markera planområdet i vilket ändringen 
gäller.  
 
Till denna ändrade handling fogas en inledande beskrivning som renodlat 
redogör för ändringens innebörd samt en grundkarta, med planområdet 
markerat, för att relatera planområdet till befintlig omgivning.   
 
Vidare kompletteras i enlighet med länsstyrelsens synpunkter den inledande 
beskrivningen med: 

• kommunens motiverade ställningstagande att genomförandet inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 

• en jämförande beskrivning av tillkommande våningsplans 
förhållande till farligt gods längs järnvägen. 

• En hänvisning till en kompletterad bullerredovisning för uteplats på 
gård, tak eller balkong, (om sådan avses anordnas.)läggs till 
beskrivningen. 

• kommunens motiverade ställningstagande om den ändrade 
detaljplanens inverkan på riksintresset.  

 
 
Miljöpåverkan: 
Kommunen har gjort en undersökning om planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och kommit fram till att tillägget av en våning i 
bebyggelsen i förhållande till omgivningen är så marginell att den inte i 
något avseende kan befaras medföra en betydande miljöpåverkan. fogas till 
beskrivningen under rubrik Miljöpåverkan.  
 
 
Buller: 
Planen har förtydligats till att endast omfatta ytterligare en våning. 
Planen innehåller de riktvärden vid fasad som krävs för bostadsbebyggelse. 
Ingen uteplats utöver den befintliga gården avses inrättas. 
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Farligt gods: 
En riskutredning för södra stambanan genom Eslövs är gjord av WUZ 
2017-02-09 enligt RIKTSAM med hänsyn till bostadsbebyggelse. 
 
Utredningen visar på sidan 17 att vid ett avstånd av 40 meter från 
järnvägen behövs inga särskilda åtgärder ur individrisksynpunkt.  
 
I samma utredning anges, på sidan 58-63, att samhällsrisken genom 
förtätning i hela Eslövs centrala delar är möjlig utan att samhällsrisk är 
oacceptabel, förutsatt att bebyggelsen håller ett avstånd av minst 25 meter 
från järnväg. Föreslagen bebyggelse ligger 65 meter från närmsta spår 
(vilket inte trafikeras av gods), och mellan 74 och 111 meter från de spår 
som trafikeras med gods.  Detta medför att inga särskilda krav måste ställas 
då risknivåerna uppfyller de krav som ställs i RIKTSAM. Utredning biläggs 
planhandlingar. 
 
 
Riksintresset: 
Som motiv till riksintresset anger RAA stadens successiva utveckling;  

”Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens och industrialismens 
betydelse för den moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den 
rena landsbygden successivt utvecklades till planmässigt uppbyggt 
stationssamhälle och så småningom stad. 
 

Vidare befästs ”uttryck för riksintresset” vad gäller; 
”Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före 
järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. Den successivt 
framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. 
Bebyggelsen och dess täta, stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De 
kringbyggda kvarteren med bostäder och lokaler för handel och hantverk samt 
ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga byggnader med bl.a. den nygotiska 
kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet "Eslövsgotik". Järnvägsmiljön 
med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra till järnvägen knutna 
byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med hus i 
företrädesvis rött och gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-
talets utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på 
stora, grönskande tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och 
annan bebyggelse som visar den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.” 

 
 
Kommunen menar att tillägget av en våning bygger vidare på det som anges 
i RAAs motiv till riksintresset, genom att försiktigt låta staden ”successivt 
utvecklas”. Vi menar att riksintresset uttrycker en dynamik. 
 
Vidare menar kommunen att angivna ”uttryck för riksintresset” snarare 
befästs genom planändringen som bygger vidare på befintlig struktur vad 
gäller: Vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse, rutnätsplanen, 
tomtstruktur, platsbildningar och gaturum; Bebyggelsens täta, 
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stadsmässiga, relativt småskaliga karaktär; Kringbyggda kvarteren med 
bostäder, lokaler för handel, hantverk, ekonomibyggnader bakgårdar.  
Alla dessa uttryck snarare befästs än hotas av planändringen.  
 
Detsamma gäller skalan. Vi menar att den extra våningen byggs i samma 
skala som befintligt hus och omgivning. Skala är inte detsamma som 
våningsantal. En extra våning ger staden snarare en ytterligare årsring till 
de många, och med decennierna, växande höjder som finns representerade i 
stadens utveckling.  
 
Riksintresset menar vi, handlar inte om att konservera, utan om att låta 
identitetsskapande historiska strukturer, platser och byggnader bidra till 
framtiden, när staden sakta omvandlas och förtätas efter nya krav.  
 
”Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården M182. 
Kommunen menar att ett tillägg av en våning till den befintliga byggnaden 
bedöms påverka riksintresset försiktigt positivt med hänsyn till det 
dynamiska perspektiv motiveringen och värdena riksintresset ger uttryck 
för. All befintlig historia, struktur och användning är kvar.” fogas till 
beskrivningen. 
 
 

1.2 Trafikverket     m.e. 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ytterligare en våning på befintligt 
bostadshus. 
 
Järnväg 
Detaljplanen innebär förtätning i stationsnära läge vilket Trafikverket är 
positiva till. Planområdet ligger i nära anslutning till bullerutsatt läge från 
bl.a. Eslövs bangård och Södra stambanan. 
 
Av underlaget framgår det att en bullerutredning genomförts vilken visar på 
att gällande riktvärden innehålls. Trafikverket har inte getts möjlighet att 
granska utredningen. Av underlaget framgår inte vilken indata som ligger 
till grund för utredningen samt vilket prognosår som används. Vidare saknar 
detaljplanen underlag i form av omgivningsbuller. 
 
Plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden 
för trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus). Detaljplanen ska 
säkerställa att gällande riktvärden för buller innehålls för det nya 
våningsplanet samt eventuell nybyggnad (inom ramen för ny byggrätt). I det 
fall gällande riktvärden innehålls med valfri lokalisering och utformning 
inom planområdet så krävs inga planbestämmelser. 
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Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så 
att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 
 
Därtill framgår det inte heller hur detaljplanen förhåller sig till att farligt 
gods får transporteras på Trafikverkets järnvägar. Hänsyn till farligt gods 
ska beaktas vid exploatering enligt de rekommendationer Länsstyrelsen i 
Skåne anger. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal planering 
inte ska placeras på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt 
till Länsstyrelsens bedömning. 
 
Luftfart 
Vid granskning av detaljplaner och bygglov granskar Trafikverket all 
byggnation över 20 meter för att säkerställa att byggnationen inte påverkar 
väg och järnvägs trafik- och kommunikationssystem. Trafikverkets trafik- 
och kommunikationssystem är uppbyggda på två sätt, dels kommunikation 
från torn till objekt (väg och järnväg, även tåg) och dels mellan torn. Det är 
viktigt att Trafikverket ges möjlighet att genomföra granskningen då 
byggnationen kan innebära påverkan på trafikeringen. Även om en 
detaljplan ligger långt från exempelvis en järnväg kan byggnation på 20 
meter eller mer komma att påverka riksintresse för kommunikationer. 
 
Aktuell detaljplan medger en byggnadshöjd på 17,6 meter. För att i 
framtiden undvika att t ex uppskjutande byggnadsdelar påverkar 
kommunikationssystem anser Trafikverket att detaljplanen ska reglera 
totalhöjd istället för byggnadshöjd. 
 
 
 
Kommunens kommentar till trafikverkets yttrande:  
 
Planen förtydligas till att endast omfatta ytterligare en våning. 
Fasadvärden runt byggrätten visar ingenstans högre värden än 60 dBA 
ekvivalent varför, precis som trafikverket också uppmärksammar på, ingen 
komplettering av bullerutredning behövs på denna punkt. Ingen uteplats 
utöver den befintliga gården avses inrättas. Planen kompletteras med 
illustrerad planlösning. Byggnadshöjd kommer tillsvidare att användas, 
med hänvisning till ändringen av gällande plan och kompletteras med 
högsta totalhöjd 20 m. 
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1.3 Lantmäteriet          m.e. 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-06-03) har 
följande noterats: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING? 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid 
handläggningen av detaljplanen. 
 
OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATION AV FÖRESLAGNA BYGGNADER I PLANKARTA 
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. 
Anledningen till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt 
gällande planbestämmelserna. I många fall finns det behov av att illustrera 
möjlig framtida bebyggelse, men istället bör då antingen en särskild 
illustrationskarta upprättas eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 
Lantmäteriet rekommenderar också att planbeskrivningen är i ett separat 
dokument och inte som en textruta i plankartan, då denna bör förbehållas för 
de juridiskt gällande planbestämmelserna. 
 
 
OTYDLIG LEGEND 
Planområdesgränsen i plankartans legend utgörs av en mycket tjock linje, 
vilket innebär att det är svårt att urskilja hur den ser ut. Linjen bör göras 
”smalare” så att mellanrummen mellan segmenten framgår i legenden. 
 
PLANEKONOMI 
Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen exempelvis 
saknasuppgift om vem som bekostar framtagandet av planändringen. I 
Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd:  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda 
fastighetsägare och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen 
underlättar kopplingen till kommunens investeringsbudget och visar att 
planen är ekonomiskt genomförbar. 
 
Planavgift 
Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden 
regleras i ett särskilt avtal. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
 
PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOMMENDATIONER 
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna 
utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och 
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förenkla byggprocessen. Om detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler 
som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015 bör som 
bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd och 
det saknas motiv angivet till varför så har skett. 
 
Egenskapsbestämmelse f2: Det rekommenderas inte längre att antal 
våningar ska användas som planbestämmelse eftersom Boverket kommit 
fram till att det inte är lämpligt att reglera våningshöjd i detaljplan. Se s. 53 i 
Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 
planbestämmelser. Behöver ni verkligen ha med en bestämmelse om antalet 
våningar i detaljplanen när ni redan reglerar maximal byggnadshöjd (17,6 
m)? 
 
 
Kommunens kommentar till lantmäteriets yttrande:  
Planen gäller bara en ändring av gällande plan för att möjliggöra 
ytterligare en våning på befintligt hus och kommer för tydlighetens skull att 
revideras med annat upplägg i enlighet med kommentarer till länsstyrelsens 
yttrande, se ovan. Uppgift om att planavgift inte tas ut i samband med 
bygglov läggs till planhandlingarna.. 
 
 

1.4 Region Skåne   i.e. 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån sina ansvarsområden.I 
handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. 
 

2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder  
2.1 Kraftringen   m.e. 
Lågspänningskablarna i området väldigt högt belastade, över 100%. Det är 
troligt att plangenomförandet innebär att ägaren av Banbyggaren 4 vill 
utöka sitt elabonnemang. Med anledning av den höga belastningen kommer 
Kraftringen att behöva förstärka matarkablar i närområdet. 
 
Kommentar:  
Fastighetsägaren informeras genom denna samrådsredogörelse i frågan. 
 

2.2 VA SYD    i.e. 
VA SYD har tagit del av samrådshandlingarna och har inget att erinra på 
ändringen av detaljplanen. 
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2.3 Räddningstjänsten   m.e. 
Riskhänsyn 
Inga synpunkter. 
Brandvattenförsörjning 
Brandposter finns i tillräcklig omfattning i området. 
Insatstid 
Området ligger inom normal insatstid (10 min.). 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Det är viktigt att ta hänsyn till hur utrymning ska ske från de tillkommande 
lägenheterna. Om lägenheterna är tänkta att utrymmas med hjälp av 
räddningstjänstens stegutrustning (dvs. om det endast finns ett trapphus som 
inte är Tr2) krävs det att samtliga lägenheter är genomgående så att de kan 
utrymmas med räddningstjänstens höjdfordon från det befintliga gatunätet, 
då räddningstjänstens höjdfordon inte har åtkomst till innergården.Om 
samtliga lägenheter inte är genomgående krävs att alternativ utrymningsväg 
anordnas på annat sätt, exempelvis via Tr2-trapphus eller via ytterligare ett 
trapphus/utvändig trappa. 
 
Kommentar:  
Fastighetsägaren informeras. Samtliga lägenheter avses vetta mot gatan. 
 
 
 

2.4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Plankarta med planbeskrivning: 
Grundkartan behöver uppdateras med avseende på tomtindelningen. 
Fasadritningarna på plankartan stämmer inte med de handlingar som finns i 
bygglovsarkivet. I bottenvåningen i hörnet Köpmansgatan/Smedjegränd 
finns idag en butik. 
Höjdskillnaden är stor genom kvarteret. En sektion längs Smedjegränd 
skulle tydligt visa hur en femte våning förhåller sig till bebyggelsen i den 
östra delen av kvarteret. 
 
Det framgår inte av planhandlingen var en bullerdämpad uteplats kan 
anordnas eller var fordonsparkering kan ske. Detta kommer att behöva 
redovisas i samband med ansökan om bygglov. 
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Plankartan bör kompletteras med en bestämmelse om att friskluftsintagen 
ska vara riktade mot den sida som har lägst mängd luftföroreningar/är mest 
riskfri 
 
Trafikbullerutredning 
3 Underlag: 
I tabell 1 har Smedjegränd och Köpmansgatan uppskattats när det gäller 
ÅMD (årsmedelsdygnstrafiken). Värt att notera kan vara att det längs 
Smedjegränd endast tillåts busstrafik i västlig riktning (mot Köpmansgatan). 
Övrig trafik får inte föras i denna riktning. I motsatt riktning (östlig) finns 
inga lokala trafikföreskrifter, utan här får all trafik köra. På Köpmansgatan, 
mellan Smedjegränd och Färgaregränd, får fordon inte färdas i nordlig 
riktning. Gatan är alltså enkelriktad och tillåter trafik endast i sydlig 
riktning. 
 
Sammanfattningsvis går det i dagsläget inte mycket trafik längs dessa 
sträckor och på Smedjegränd är det framförallt busstrafik i västlig riktning 
som kan orsaka buller. Uppskattningen i tabell 1 visar dock att bullerkraven 
uppfylls i rapportens slutsats. Bullerutredningen visar att riktvärden enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader kommer att 
uppfyllas. Det framgår inte av rapporten, men miljöavdelningen antar att de 
”Beräknade högsta bullernivåerna” avser vid fasad. 
Miljöavdelningen anser dock att det är av vikt att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) också uppfylls. 
FoHMFS 2014:13 anger 30 dBA ekvivalent ljudnivå (LAeq) och 45 dBA 
som maximal ljudnivå (LAFmax) inomhus. 
 
 
Kommentar: 
Grundkartan kontrolleras. Illustrativa bilder kompletteras med planlösning. 
Planreglering av friskluftsintag bedöms som onödigt. 
 
Planen har förtydligats till att endast omfatta ytterligare en våning. 
Planen innehåller de riktvärden vid fasad som krävs för bostadsbebyggelse. 
Ingen uteplats utöver den befintliga gården avses inrättas. 
 
Bullernivå inomhus regleras inte i plan. 
 
 
2.5 Kultur- och fritidsnämnden  i.e. 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 
 
 
2.6 Vård- och omsorgsnämnden   i.e. 
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Vård- och omsorgsnämnden lämnar förslag till ändring av detaljplan för del 
av fastigheten Banbyggaren 4 (KS.2018.0421) utan erinran. Vård- och 
omsorgsnämnden anser att det är särskilt positivt att hiss installeras i äldre 
fastigheter, något som ger förbättrad tillgänglighet för de boende. 
 
 
2.7 MERAB     i.e. 
Med tanke på tillbyggnad av en femte våning vill Merab bara nämna att det 
ska finnas möjlighet till utökat antal kärl. Bifogar en checklista. 
 
 
 
3. Övriga 
Anonym saknar detaljplan och ritningar på hemsidan 
Kommentar: Handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan. 
 
 
 

    Torsten Helander 
    Planarkitekt 
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1 UPPDRAG: 

Efterklang (tidigare ÅF Ljud & Vibrationer) har fått i uppdrag av Bert Anderssons Fastighets AB att göra en 

trafikbullerutredning för tågtrafik samt vägtrafik för Kv Banbyggaren 4 som ligger vid Köpmangatan i Eslöv. Ytterligare 1 

våningsplan ska byggas på befintlig fastighet. Hela huset ska byta fönster. 

2 SAMMANFATTNING: 

• Planlösningar uppfyller krav enligt nya trafikbullerförordningen från 2017. 

• Krav för möjlig gemensam uteplats på innergården enligt nya trafikbullerförordningen från 2017 uppfylls. 

3 UNDERLAG: 

• Plan och fasadritningar med situationsplan daterade 180309 Nesso Arkitekter. 

• Uppgifter med uppmätt vägtrafik 2016 av Storgatan, Södergatan samt Villavägen från Kristina Jönsson 200515 

Eslöv Stad, Gatukontoret.  

• Rapport –Buller och Vibrationer från järnvägstrafik på Storgatan 3A, Eslöv daterad 150930 

• Uppgifter med tågtrafik prognos 2040 från 200225 på Trafikverkets hemsida. 

Tabell 1 Mätning av vägtrafik 2016, Eslövs Kommun. 

Gata Fordon ÅMD 2016 Andel tung 

trafik %  

Hastighet km/h 

Storgatan 2710 8 30 

Södergatan 2212 11 30 

Villavägen 613 4 30 

Smedjegränd* 613 4 30 

Köpmannagatan* 613 4 30 

*Finns ej uppgifter. Uppskattad av ÅF. 

Tabell 2 Underlag för tågtrafik Södra Stambanan- prognos 2040 

Tågtyp Antal/dygn Tåglängd 

medel, m 

Tåglängd max, 

m 

Hastighet* 

km/h  

Godståg 40 572 630 100 

Pågatåg(X60) 96 150 150 160 

Öresundståg(X31) 58 160 240 175 

Snabbtåg (X2) 105 143 340 200 

*Hastigheten har anpassats i beräkningar med maxhastighet på aktuell bandel STH. 
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Tabell 3 Underlag för tågtrafik Marieholmsbanan- prognos 2040 

Tågtyp Antal/dygn Tåglängd 

medel, m 

Tåglängd max, 

m 

Hastighet* 

km/h  

Pågatåg(X60) 33 150 150 160 

*Hastigheten har anpassats i beräkningar med maxhastighet på aktuell bandel STH 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR: 

Vägg består av puts på tung stomme, typ tegel. Vi förutsätter i våra beräkningar att gammal konstruktion samt ny för 

det översta våningsplanet klarar Rw+Ctr= 42 dB. 

 

Figur 1. Fasader. 
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5 PLACERING AV FASTIGHET: 

Fastigheten ligger vid Köpmansgatan i centrala Eslöv enligt situationsplan nedan. 

 

Figur 2 Aktuell fastighet markerad med grått. 

6 BERÄKNINGSMETOD SAMT MÄTMETOD: 

Mätning för järnvägstrafik har utförts enligt Nordisk Mätmetod för buller från spårburen trafik, Nordtest ACOU 098 

150930 och resultat finns presenterad i ÅF rapport 711463 –”Buller och Vibrationer från järnvägstrafik på Storgatan 

3A”. Resultatet från den mätningen som var LAeq(24) 62 dB (dygnsekvivalentnivå) samt LAFmax 83 dB (maximalnivå) vid 

fasad (frifältsvärden) har räknats om till aktuell placering för Banbyggaren 4 i kombination med beräkningar för prognos 

2040 för Järnvägstrafik.. 

Beräkningarna har utförts enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller, Nordisk 

beräkningsmodell samt Naturvårdsverkets rapport 4935 ”Buller från spårburen trafik - Nordisk beräkningsmodell”.  

Beräkningarna har utförts med programmet Soundplan 7.4. 

Följande principer har tillämpats: 

• Baserat på SS 25267:2015 som hänvisar till ’SP Rapport 2010-77’ utgår vi från schablon att 10 % av den lätta 

vägtrafiken samt 13% av den tunga trafiken går nattetid 22-06. 

• Maxnivå LAFmax inomhus är den nivå som får överskridas högst 5 gånger per natt kl. 22-06 och med högst 10 

dBA enligt nya trafikbullerförordningen från 2015 samt Boverkets ’78 frågor och svar om buller’ från 2016. 

• Maxnivå LAFmax på uteplats är den nivå som får överskridas högst 5 gånger per timme 06-22 och med högst 

10 dBA enligt nya trafikbullerförordningen från 2015 samt Boverkets ’78 frågor och svar om buller’ från 2016. 
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7 KRAV: 

7.1 TRAFIKBULLERFÖRORDNING FRÅN 2017 

Den nya trafikbullerförordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader utfärdades av regeringen 170511. I den står 

följande: 

2 § I denna förordning avses med bostadsrum: rum för daglig samvaro och sömn. Ej kök. 

Buller från spårtrafik och vägar 
3 §Träder i kraft I:2017-07-01/  
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden.  
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).  
 
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.  
 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen* (2010:900) gäller i 
stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.  
 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

7.2 KRAV INOMHUS 

Boverkets krav inomhus på buller från trafik redovisas i BBR som 

Ekvivalentnivå LAeq ≤ 30 dBA 

Maxnivå LAFmax ≤ 45 dBA (Nattetid 22-06) 

8 BERÄKNADE HÖGSTA BULLERNIVÅER: 

8.1 VÄSTER 

• LAeq(24) = 59 dB (dygnsekvivalentnivå)  

• LAFmax = 76 dB nattetid (5:e högsta maximalnivå). 

8.2 ÖSTER 

• LAeq(24) 60 dB (dygnsekvivalentnivå) 

• LAFmax 80 dB nattetid (5:e högsta maximalnivå) 
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8.3 SÖDER 

• LAeq(24) = 58 dB (dygnsekvivalentnivå)  

• LAFmax = 78 dB nattetid (5:e högsta maximalnivå). 

8.4 NORR 

• LAeq(24) = 58 dB (dygnsekvivalentnivå)  

• LAFmax = 78 dB nattetid (5:e högsta maximalnivå). 

9 SLUTSATS: 

• Planlösningar uppfyller krav enligt nya trafikbullerförordningen från 2017. 

• Krav för möjlig gemensam uteplats på innergården enligt nya trafikbullerförordningen från 2017 uppfylls. 

10 FÖNSTERKRAV RW+CTR: 

Presenteras i bilaga 1.  

Eventuella fönsterventiler skall hålla (Dnev rel. 10 m2) 15 dB högre värde än motsvarande krav i dB för fönster Rw+Ctr. 
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1 Inledning 

Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Bert Andersson Fastighets AB utfört en 

analys av risken för järnvägsolyckor på Södra stambanan genom Eslöv. En 

övergripande riskinventering identifierar följande riskkällor för planområdet: 

 Transporter av farligt gods 

 Mekanisk skada vid urspårning 

Inga Sevesoanläggningar eller andra farliga verksamheter har identifierats inom eller 

i planområdets närhet. 

1.1 Omfattning 

Analysen omfattar risker till följd järnvägstrafik och transport av farligt gods på Södra 

stambanan vid passage genom centrala Eslöv. Analysen avgränsas till fastigheterna 

Abborren 2 och Abborren 10, vilka ligger direkt öster om järnvägen. Riskanalysen 

besvarar följande centrala frågeställningar. 

 Hur stor är risknivån med anledning mekanisk skada vid urspårning samt att det 

transporteras farligt gods på Södra stambanan? 

 Hur kan riskhänsyn visas och finns det ett behov av åtgärder eller begränsningar 

för att möjliggöra föreslagen användning av fastigheterna? 

1.2 Metod 

Analysen arbetar efter följande frågeschema: 

 Vad kan hända? 

 Hur ofta kan det hända? 

 Vilka blir konsekvenserna? 

 Hur stor är risken? 

Se även avsnitt 1.5 om riskvärdering. 

1.3 Avgränsningar 

Med risk avses i dessa sammanhang en sammanvägning av frekvensen för en olycka 

och dess konsekvens. Rapporten behandlar akuta risker för människors liv, s.k. 

olycksrisker vilka är relaterade till transport av farligt gods. Följande risker behandlas 

ej: 

 Risker för egendom, arbetsmiljö och påverkan på miljön.  

 Risker förknippade med buller, vibrationer, elsäkerhet och luftföroreningar i det 

aktuella området. 

 Risker relaterade till trafiksäkerhet som påkörning av personer, etc. 
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1.4 Styrande dokument 

1.4.1 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen (2010:900) anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras 

till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och 

säkerhet. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. skydd mot uppkomst 

och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

1.4.2 Riskpolicy från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 

Länsstyrelsernas i Skånes, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma 

dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen1 anger att riskhanteringsprocessen 

ska beaktas vid markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt gods. 

I Figur 1 illustreras lämplig markanvändning i anslutning till transportleder för farligt 

gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är 

avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan 

därmed tillhöra olika zoner. 

 

Figur 1 Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig 

markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods 

                                                      
1 Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Riskhantering i 

detaljplanprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, 2006 
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1.5 Principer och kriterier för riskvärdering 

I detta avsnitt redovisas principer och kriterier för riskvärdering från flera olika källor. 

Avsnittet är allmänt skrivet och i avsnitt 2.3 redovisas de kriterier för riskvärdering 

som tillämpas i denna riskanalys. 

1.5.1 Allmänt 

Kriterier för riskvärdering kommer att användas för att avgöra om risknivån är 

acceptabel eller inte. Acceptanskriterierna uttrycks vanligen som sannolikheten för att 

en olycka med en given konsekvens skall inträffa. Risker kan delas in i tre kategorier. 

De kan anses vara acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 2 

nedan beskriver principen för riskvärdering2. 

 

Figur 2 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier. 

Om en risk anses vara acceptabel med restriktioner innebär det att man befinner sig i 

ett område som vanligtvis benämns ”ALARP”, vilket är en förkortning av ”As Low As 

Resonable Practicable”. Befinner sig risken för en olycka inom detta område bör 

riskerna reduceras så mycket som är möjligt utifrån samhällsekonomiska och praktiskt 

perspektiv. Konkret innebär det en kombination av olika riskreducerande åtgärder 

som t.ex. separering (avstånd till transportleden), differentierad bebyggelse, 

hastighetsbegränsning och utformning av spårområde. I Figur 3 visas hur ALARP-

zonen kan definieras med kvantitativa mått.  

                                                      
2 Davidsson, G., Lindgren, M., Mett, L., Värdering av risk. (SRV FoU rapport P21-182/97). 

Karlstad: Räddningsverket, 1997. 
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Figur 3 Illustration av ALARP-zonen för riskmåttet ”samhällsrisk”. 

1.5.2 Tillämpning av riskpolicyn 

Länsstyrelsen i Skåne län presenterar ett system för riskvärdering i sina riktlinjer för 

bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i 

Skåne (RIKTSAM)3. Riktlinjerna bygger på den zonindelning som presenteras i 

riskpolicyn (se avsnitt 1.4.2) och kan beaktas som en praktisk tillämpning av denna. 

Nedanstående faktorer bestämmer hur marken kan användas: 

 Persontätheten i en byggnad/ ett område. Många personer på samma plats innebär 

större sannolikhet för ett stort skadeutfall. Indirekt ger ökad persontäthet ett större 

antal personer. 

 Satus på personer (vakna/sovande). Vakna personer har bättre möjlighet att inse 

fara och att påverka sin säkerhet. 

 Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. ”Rätt” ålder och 

full rörlighet ger bättre möjligheter att påverka sin situation. 

 Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger 

en större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller område. 

  

                                                      
3 Länsstyrelsen i Skåne län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering 

intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:06. 
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Utifrån ovanstående faktorer definieras två huvudsakliga kategorier av 

markanvändning: 

 Mindre känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 

omfattar få och vakna4 personer. 

 Känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som omfattar 

utsatta5 eller många personer. 

Dessa kategorier kompletteras med ytterligare två kategorier för att täcka in möjlig 

markanvändning: 

 Ej känslig verksamhet avser sådan bebyggelse där det endast finns ett fåtal 

människor, vilka inte upprätthåller sig stadigvarande på platsen. 

 Normalkänslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 

omfattar färre personer än känslig bebyggelse, samtidigt som personerna får vara 

sovande, givet att de har god lokal kännedom. 

1.5.3 Länsstyrelsen i Skåne läns riktlinjer (RIKTSAM) 

För individrisk anger RIKTSAM följande kriterier: 

Ej känslig verksamhet 

 Individrisknivån överstiger 10-5 per år i en robust modell.  

 Exempel på lämplig markanvändning i denna zon är parkering (P), trafik (T), 

odling (L), friluftsområde (N) eller tekniska anläggningar (E). 

Mindre känslig verksamhet 

 Individrisknivån är i intervallet 10-5 – 10-6 per år i en robust modell. 

 Exempel på lämplig markanvändning i denna zon är handel (< 3000 m2), industri 

(J), bilservice (G) och lager (U). 

Verksamhet med normal känslighet 

 Individrisknivån är i intervallet 10-6 – 10-7 per år i en robust modell.  

 Exempel på lämplig markanvändning i denna zon är småhusbebyggelse (B), övrig 

handel (H), kontor i ett plan, dock ej hotell (K), idrotts- och sportanläggningar utan 

betydande åskådarplats (Y), centrum (C), kultur (R). 

  

                                                      
4 Vakna personer definieras som bebyggelse där ej nattvistelse finns, dvs. ej bostäder eller 

hotell. 
5 Utsatta personer definieras om personer med nedsatt förmåga att själva inse fara och 

påverka sin säkerhet, t ex vårdbehövande eller barn. Bostäder kan i de flesta fall anses 

inrymma utsatta personer. 
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Känslig verksamhet 

 Individrisknivån 10-7 per år i en robust modell. 

 I denna zon finns inga begränsningar i markanvändningen. Exempel på lämplig 

markanvändning är flerbostadshus i flera plan (B), kontor i flera plan, inkl. hotell 

(K), vård (D), skola (S) och idrotts- och sportanläggningar med betydande 

åskådarplats (Y). 

För samhällsrisk6 anger RIKTSAM följande kriterier: 

 Frekvensen ska understiga 10-5 per år där N=1. 

 Frekvensen ska understiga 10-7 per år där N=100. 

Samhällsrisken avser 1 km2 med den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt 

och beräknas med frekvenser för 1 km transportled. 

Vidare anger RIKTSAM att åtgärder ska vidtas som förhindrar utsläpp av brandfarliga 

vätskor från att leda till brandspridning till byggnad och att utformningen av byggnad 

och område sker med hänsyn tagen till riskerna. 

  

                                                      
6 Samhällsrisken avser 1 km2 med den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt och 

beräknas med frekvenser för 1 km transportled. Samhällsrisken skall presenteras i sin helhet i 

F/N diagram. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Planområdet 

Fastigheterna Abborren 2 och Abborren 10 avgränsas i väster av Södra stambanan och 

i öster av Kvarngatan, se Figur 4. 

 

Figur 4 Utredningen avgränsas till fastigheterna Abborren 2 och Abborren 10 

belägna öster om Södra stambanan i centrala Eslöv. 

Pågående planarbete för Abborren 2 syftar till att möjliggöra dels en nybyggnation för 

Region Skånes dag- och öppenvårdsverksamhet i de nedre två till tre våningarna och 

dels för bostäder i de övre två till tre planen längs med Kvarngatan. För Abborren 10 

syftar planarbetet till att ge möjlighet för en permanentning av pågående verksamhet, 

Brahehälsans mottagningsverksamhet, som nyttjar lokalerna på ett tillfälligt bygglov. 

Båda fastigheterna ligger inom det riskhanteringsavstånd på 150 m från transportled 

för farligt gods (Södra stambanan) som anges i Länsstyrelsernas riskpolicy (se avsnitt 

1.4.2). 
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2.2 Södra stambanan 

Eslövs bangård är relativt stor med fler växlingsspår, vilka alla inte nyttjas för trafik 

på Södra stambanan. Tåg som passerar genom Eslöv utan att växlas använder spår 3 

norrgående och spår 4 södergående. Enligt uppgift från Trafikverket7 blir c:a 30 % av 

godstågen blir förbigångna i Eslöv. Dessa använder då spår 2 för nordgående tåg och 

spår 5 för sydgående. Endast i enstaka fall sker lokal växling på spår 6. Resandetåg 

kan nyttja spår 1 till 5. I Figur 5 visas läget för spår 5, vilket beaktas som det närmsta 

spår där det förekommer regelbunden järnvägstrafik. 

 

Figur 5 Närmsta spår (spår 5) för regelbunden järnvägstrafik. 

Järnvägen har modern standard med fjärrblockering (andra tåg blockeras från att 

komma in på samma delsträcka) och ATC. Godståg förflyttar sig i ca 70 km/h. Södra 

stambanan förväntas att trafikeras av 268 resandetåg per vardagsdygn och 65 

godståg/vardagsdygn i Trafikverkets basprognos för år 20408. 

  

                                                      
7 E-postkommunikation med Magnus Backman (Trafikverket), daterad 2012-12-06. 
8 Trafikverket, Wikibana P40, 2016-05-16. 
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2.3 Kriterier för värdering av risk 

I avsnitt 1.4 beskrivs de styrande dokumenten och i avsnitt 1.5 redovisas principer och 

kriterier för riskvärdering. I detta avsnitt redovisas vilka kriterier som används för 

riskbedömningen av lämplig markanvändning med hänsyn till olyckor på järnvägen. 

Föreslagna kriterier följer de riktlinjer som Länsstyrelsen i Skåne län anger i RIKTSAM. 

Föreslagen bebyggelse för Abborren 2 och Abborren 10 klassificeras som antingen 

normalkänslig eller känslig bebyggelse och för Abborren 10 gäller känslig bebyggelse, se 

avsnitt 1.5.2 och 1.5.3. För dessa bebyggelsetyper tillämpas följande riskkriterier: 

 För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år. 

 För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år. 

 Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området 

understiga 10-5 per år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100. 

 Åtgärder ska alltid vidtas för skydd mot spridning av brand. 

 Utformning av byggnad och område ska ske med hänsyn tagen till riskerna i de 

fall där bebyggelse uppförs inom riskhanteringsavståndet på 150 m från 

transportleden för farligt gods. 
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3 Riskidentifiering 

3.1 Transporter av farligt gods 

3.1.1 Transportklasser (RID) 

Transport av farligt gods på land regleras i RID9 för transport på järnväg. I RID delas 

farligt gods in i klasser beroende på vilka farliga egenskaper som ämnet har (se Figur 

6 och Figur 7). 

 

Figur 6 Indelning av farligt gods i RID-klasser. 

                                                      
9 RID är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på Järnväg. I Sverige används den 

nationella anpassningen RID-S (MSBFS 2015:2). 
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Figur 7 Indelning av farligt gods i RID-klasser. 

3.1.2 Möjliga olyckor 

Huvuddelen av olyckorna med farligt gods inblandat är i grunden järnvägsolyckor 

och åtgärder för att förbättra järnvägssäkerheten medverkar därför också till att 

minska risken för en olycka med farligt gods. Det finns andra händelser än 

trafikolyckor som kan ge ett utsläpp av farligt gods, t.ex. tågbränder och 

handhavandefel vid lastning, kan också ge upphov till farligtgodsolyckor. En brittisk 

studie10 visar att andelen sådana händelser är i storleksordningen 5 % och det antas 

därmed att dessa händelser inryms i de konservativa skattningar av 

olycksfrekvenserna som rapporten bygger på. 

Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper 

varierar. Vid ett utsläpp kan olika typer av konsekvenser inträffa beroende på ämnets 

egenskaper. Principiellt kan en indelning ske i massexplosiva ämnen, giftiga 

kondenserade gaser, brandfarliga kondenserade gaser, giftiga vätskor, brandfarliga 

vätskor och frätande vätskor. Fyra olika typer av konsekvenser kan härledas; brand, 

explosion och utsläpp av giftiga och frätande kemikalier. 

Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor och transport. Skadeverkan är en 

blandning av strålnings- och tryckskador. Tryckkondenserade gaser är lagrade under 

tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del av vätskan att förångas och övergå 

i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. 

Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende 

av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort.  

                                                      
10 HMSO, Major hazard aspects of the transport of dangerous substances – report and appendices, 

Advisory Committee on Dangerous Substances, Health & Safety Commission, London, 1991. 
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Brand och explosion kan uppstå sekundärt efter ett utsläpp av brandfarlig gas eller 

vätska. Antänds en vätskepöl uppstår en pölbrand och om en gas antänds direkt vid 

utsläppskällan uppstår en jetflamma. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta 

termerna UVCE11 och BLEVE12. UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett längre 

avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att en pga. värmepåverkan 

kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank 

och exploderar med stor kraft. En BLEVE är att beakta som en sekundär konsekvens 

av en farligtgodsolycka då den kräver en kraftig uppvärmning till följd av en brand 

för att kunna inträffa. 

Ovanstående konsekvenser kan härledas till farligt gods i RID-klass 1, 2, 3, 6 och 8. 

Brandfarliga fasta ämnen i RID-klass 4, oxiderande ämnen och organiska peroxider i 

RID-klass 5, radioaktiva ämnen i RID-klass 7 och övriga ämnens i klass 9 utgör normalt 

ingen fara för omgivningen då konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. Det 

finns naturligtvis undantag, t ex kan oxiderande organiska peroxider (klass 5) som 

blandas med brandfarliga vätskor (klass 3) orsaka explosioner. Föroreningar i en tank 

med väteperoxid (klass 5) kan orsaka ett skenande sönderfall med en tanksprängning 

som följd. 

3.1.3 Val av olycksscenarier 

Vid transport av farligt gods utgör nedanstående olycksförlopp de dimensionerande 

olycksscenarierna: 

 Detonation av massexplosiva ämnen som ger tryckverkan och brännskador. 

 Utsläpp och antändning av kondenserad brännbar gas som kan ge upphov till 

BLEVE, gasmolnsexplosion, gasmolnsbrand och jetflamma, vilket leder till 

brännskador och i vissa fall även tryckpåverkan. 

 Utsläpp av kondenserad giftig gas som ger förgiftning vid inandning. 

 Utsläpp och antändning av mycket brandfarliga vätskor vilka ger pölbrand med 

efterföljande brännskador. 

 Utsläpp av giftiga brandfarliga vätskor vilka ger förgiftning vid inandning när de 

driver iväg som gasmoln. 

 Detonation till följd av blandning av oxiderande ämne med brandfarlig vätska. 

 Utsläpp av giftiga vätskor som ger förgiftning vid inandning när de driver iväg som 

gasmoln. 

 Utsläpp av frätande vätskor, vilka ger frätskador vid hudkontakt. 

  

                                                      
11 Unconfined Vapour Cloud Explosion. 
12 Boiling Liquid Expanding Vapour Cloud Explosion. 
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3.2 Mekanisk skada vid urspårning 

I samband med en urspårning finns en risk att urspårade vagnar orsakar mekanisk 

skada på intilliggande byggnader. Alla urspårningar leder inte till negativa 

konsekvenser för omgivningen. Huruvida personer i omgivningen skadas eller ej 

beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. Vanligen hamnar 

urspårade vagnar i omedelbar anslutning till spåret, men det är också möjligt att de 

når avstånd upp till 25-30 m från spåret, se Figur 8. 

 

Figur 8 Urspårningsolycka på järnväg13. 

 

  

                                                      
13 Länsstyrelsen Stockholms län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med 

transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000. 
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4 Preliminär riskvärdering 

4.1 Risknivå längs Södra stambanan 

Beräkningar av risknivåer för järnvägsolyckor (farligt gods och urspårning) redovisas 

i bilaga E. I Figur 9 och Figur 10 redovisas risknivåerna givet en trafikering enligt 

basprognosen, tillsammans med riskvärderingskriterierna från avsnitt 2.3. 

 

Figur 9 Individrisknivå med riskvärderingskriterier. 

Individrisken beaktas som låg om den understiger 10-7 per år, vilket den gör på 40 m 

avstånd från närmsta spår. Det är också på detta avstånd som känslig verksamhet kan 

placeras. Normalkänslig verksamhet kan placeras där risknivån understiger 10-6 per 

år, vilket innebär ett avstånd om 30 m från närmsta spår. I Tabell 1 redovisas på vilka 

avstånd som individrisken understiger vissa betydelsefulla nivåer för 

riskvärderingen. 

Tabell 1 Redovisning av avstånd till viss risknivå med utgångspunkt i total risk, samt 

givet enbart urspårning eller olycka med farligt gods. 

 Avstånd till viss risknivå baserat på… 

Individrisknivå Total risk Urspårning Farligt gods 

< 10-6 per år 30 m 30 m 10 m 

< 10-7 per år 40 m 30 m 40 m 

I Figur 10 visas samhällsrisken tillsammans med olika kriterier för värdering av risk, 

givet ett bebyggelsefritt avstånd på 25 m till närmsta spår (hämtat från Figur 5). 
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Figur 10 Samhällsrisknivå med riskvärderingskriterier. 

Samhällsrisken är låg och understiger riskvärderingskriterierna. Därmed blir 

individrisken avgörande när riskhänsyn ska visas i planområdet. 

4.2 Behov av säkerhetshöjande åtgärder 

Den preliminära riskvärderingen i avsnitt 4.1 visar att risknivån blir tillfredställande 

låg på 30 m avstånd från närmsta spår för normalkänslig verksamhet och på 40 m 

avstånd för känslig verksamhet. I Figur 11 markeras dessa avstånd. Abborren 2 ligger 

bortom 40 m från närmsta spår och riskerna där är att beakta som små. I Abborren 10 

föreslås känslig verksamhet och en del av fastigheten ligger inom de 40 m där den 

preliminära riskvärderingen visar förhöjd risk. 
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Figur 11 Område som ligger inom 30 resp. 40 m från Södra stambanans närmsta spår. 

Riskvärderingskriterierna i avsnitt 2.3 anger dock att åtgärder alltid ska vidtas för 

skydd mot spridning av brand samt att utformning av byggnad och område ska ske 

med hänsyn tagen till riskerna. 

4.2.1 Skydd mot urspårning 

Tabell 1 visar att det är urspårning som står för en dominerande del av riskbidraget 

när det gäller normalkänslig verksamhet. Urspårning kan ge konsekvenser på 25-30 m 

avstånd utan åtgärder. Det spår som ligger öster om ”närmsta” spår fungerar som en 

urspårningsräl och tåg förväntas inte nå fastigheterna vid en urspårning. 

4.2.2 Skydd mot brandspridning 

Skydd mot brandspridning kan åstadkommas antingen genom ett skyddsavstånd eller 

genom en kombination mellan markåtgärd och skyddsavstånd. I avsnitt 5.1 beskrivs 

hur skydd mot brandspridning kan ordnas. 

4.2.3 Utformning av byggnad och område 

Oavsett risknivå kan olyckor med farligt gods få stora konsekvenser om sådana skulle 

träffa i närheten. Konsekvensberäkningarna i bilaga C.3 visar att flertalet 

olycksscenarier kan påverka byggnaden och i avsnitt 5.2 beskrivs hur byggnaden och 

området kan utformas för att begränsa skadorna vid en olycka. 
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5 Utformning av säkerhetshöjande åtgärder 

5.1 Skydd mot brandspridning 

Skydd mot brandspridning från pölbränder erfordras för byggnader som befinner sig 

på kortare avstånd än 35 m från närmsta spår. Del av Abborren 10 påverkas, dock 

krävs inga särskilda byggnadsåtgärder eftersom fasad parallell med järnvägen 

skyddas av befintlig vall och värmestrålning mot vinkelrät yta (taket) alltid blir relativt 

låg. Se bilaga G.1 för ytterligare information. 

5.2 Utformning av byggnad och område 

För vissa olyckor av särskilt allvarlig karaktär förutsätts att personer i byggnaderna 

vidtar vissa säkerhetsåtgärder för att kunna kvarstanna inomhus under 

olycksförloppet. Exempelvis är det betydelsefullt att stänga fönster och dörrar i 

händelse av utsläpp av giftig gas, med vind mot planområdet14. Ett liknande agerande 

förväntas i samband med byggnadsbränder i intilliggande fastigheter (eller andra 

lägenheter) då brandgaser också har ett giftigt innehåll. Därför bör byggnader i där 

personer vistas stadigvarande utrustas med nödstopp på ventilationssystemet i 

enlighet med BBR15 (avsnitt 2:52). Nödstopp bör placeras i trapphus i flerbostadshus 

och på en central och lätt tillgänglig plats i byggnader som innehåller lokaler.  

Placeringen av friskluftsintag bör ske högt för att minska risken att giftiga gaser 

kommer in i byggnaderna. Giftiga gaser är ofta tyngre än omgivande luft, vilket 

innebär att de rör sig längs med marken. En placering av friskluftsintag på högre än 

8 m ovan mark ger en påtaglig minskning mängden giftiga kemikalier som sugs in i 

byggnaden16. 

När en olycka inträffar och räddningstjänsten beslutar om en utrymning av 

intilliggande fastigheter är det rimligt att denna utrymning ska kunna ske så säkert 

som möjligt. Därför ställs krav på att byggnaderna bör vara möjliga att utrymma i 

östlig riktning17, dvs. i riktning bort från järnvägsspåren. Samtliga byggnader där 

människor vistas annat än tillfälligt bör ha denna möjlighet. 

  

                                                      
14 Notera att utsläpp av giftig gas har ett stort påverkansområde och behovet av att stanna 

inomhus med stängda fönster och dörrar sträcker sig långt bortom planområdet. 
15 Boverkets byggregler BBR, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2015:3 (BBR22). 
16 Se bilaga G.2. 
17 Utrymning vid brand i byggnad ställer andra krav på byggnaden och utrymnings-

möjligheterna för denna händelse kan planeras utan särskilda restriktioner. Dock ska 

samtliga lokaler där personer vistas stadigvarande ha möjlighet att utrymma åt öster.  
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6 Slutlig riskvärdering och rekommendationer 

6.1 Allmänt 

Riskbedömningen görs med hänsyn till både olyckors frekvens och den skada de kan 

orsaka. Konkret innebär detta att en bebyggelse kan tillåtas på ett visst avstånd i 

huvudsak för att frekvensen för en olycka är mycket liten. Vid en olycka kan skador 

på människor och egendom inträffa på de rekommenderade skyddsavstånden. 

Planområdets läge och utformning ger dock ett bra skydd mot de vanligaste 

förekommande olyckorna. 

6.2 Riskvärdering 

Avståndet från fastigheterna till Södra stambanan är 40 m till Abborren 2 och 25 m till 

Abborren 10. För Abborren 2 är riskerna att beaktas som små och det är möjligt att 

nyttja fastigheten för både normalkänslig och känslig verksamhet. För Abborren 10 

krävs ytterligare säkerhetshöjande åtgärder (än själva skyddsavståndet) för att 

fastigheten ska vara lämplig för känslig verksamhet. 

Abborren 2 befinner sig inom det riskhanteringsavstånd på 150 m som anges i Skåne 

läns riskpolicy (se avsnitt 1.4.2) och därför bör området och byggnaderna utformas för 

att minska skadorna vid en ev. olycka. Rekommendationerna i avsnitt 6.3.1 bör 

implementeras i planbestämmelserna i skadebegränsande syfte. 

Den del av Abborren 10 som befinner sig i det område där risknivån är förhöjd 

används till byggnader (inomhusvistelse). De personer som vistas i byggnaderna kan 

erhålla ett tillfredsställande skydd om särskilda åtgärder vidtas. 

Rekommendationerna i avsnitt 6.3.2 ska införas i detaljplanen för att marken ska vara 

lämplig för avsedd verksamhet. 

6.3 Rekommendationer 

6.3.1 Abborren 2 

Möjlig markanvändning i Abborren 2 är handel, kontor, vård och bostäder. 

Byggnader där personer vistas stadigvarande i Abborren 2 bör utföras enligt nedan18 

för att begränsas skadorna vid en olycka med farligt gods: 

 Ventilationssystemet bör förses med nödstopp. 

 Friskluftsintag bör placeras så högt som möjligt, minst 8 m ovan mark. 

 Det bör finnas utrymningsmöjlighet i riktning bort från järnvägen (österut). 

  

                                                      
18 Se avsnitt 5.2 för mer detaljerad information. 
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6.3.2 Abborren 10 

Möjlig markanvändning i Abborren 10 är handel, kontor och vård (endast 

öppenvårdsbesök, utan inneliggande patienter). 

Del av Abborren 10 som befinner sig inom 40 m från Södra stambanans närmsta spår 

(se Figur 11) ska utformas så platsen inte inbjuder till stadigvarande utomhusvistelse. 

Entréer och uppehållsplatser får ej placeras här. 

Byggnader där personer vistas stadigvarande i Abborren 10 ska utföras enligt nedan19 

för att begränsas skadorna vid en olycka med farligt gods: 

 Ventilationssystemet ska förses med nödstopp. 

 Friskluftsintag ska placeras så högt som möjligt, minst 8 m ovan mark. 

 Det ska finnas utrymningsmöjlighet i riktning bort från järnvägen (österut). 

 

                                                      
19 Se avsnitt 5.2 för mer detaljerad information. 
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A. Sannolikhets- och statistikteori 

Vid beskrivning av modellerna för frekvens- och konsekvensberäkningar används 

genomgående ett antal statistiska och sannolikhetsteoretiska begrepp, vilka förklaras 

i detta kapitel.  

Väntevärdet,  uttrycks även som medelvärdet och är det värde som utgör 

tyngdpunkten i en statistisk fördelning längs x-axeln. Väntevärdet är ett lägesmått. 

Standardavvikelsen,  är ett mått på en fördelnings spridning. Osäkerheten i en 

variabels värde uttrycks med dess standardavvikelse. Två variabler kan ha samma 

väntevärde men olikartade fördelningar, se Figur 12 nedan. 

Variationskoefficienten, VK, utgörs av kvoten mellan standardavvikelsen och 

väntevärdet, dvs. VK = /. Variationskoefficienten anges ofta i procent. 

 

Figur 12 Om man jämför två likformiga fördelningar där den ena går från –1 till 1 och 

den andra från –5 till 5 inses att båda har väntevärdet 0, men det är 

uppenbart att den senare har en mer utspridd fördelning en den förra. 

Statistiska fördelningar används för att beskriva osäkerheten i indata. Frantzich20 

anger att det första som måste göras när dessa fördelningar skall skattas är att definiera 

fördelningens största och minsta värde. Därefter uppskattas väntevärde och varians. 

Slutligen skall en fördelning väljas som ger bästa tänkbara representation av variabeln. 

Vanliga fördelningar är normalfördelningen, lognormalfördelningen och 

triangelfördelningen. En grafisk illustration av dessa fördelningar visas i Figur 13. 

                                                      
20 Frantzich, H., Uncertainty and risk analysis in fire safety engineering, Rapport 1016, Avdelning 

för Brandteknik, Lunds universitet, 1998. 
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Figur 13 Exempel på normalfördelning, lognormalfördelning och triangelfördelning. 

 

Equation Section (Next) 
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B. Frekvenser för olycka med farligt gods 

B.1 Generella indata 

B.1.1 Olycksriktning 

Med ”olycksriktning” menas att hänsyn måste tas i vilken riktning som olyckan breder 

ut sig. Flertalet av scenarierna som kan inträffa är beroende av 

omgivningsförhållanden som vindriktning, men även olycksförloppets karakteristiska 

gör att den inte har en cirkulär påverkan. I Tabell 2 redovisas vilken reduktion som 

måste göras i samband med beräkning av risk. 

Tabell 2 Korrektion för olyckans riktning. 

Scenario Beskrivning Korrigering 

Giftmoln Utbredning i vindriktningen21 (22˚) 22˚/ 360˚ = 0,06 

BLEVE Cirkulär utbredning 1,0 

UVCE Utbredning i vindriktningen (22˚) 22˚/ 360˚ = 0,06 

Jetflamma Riktning upp, höger eller vänster 2/3 = 0,67 

Pölbrand Cirkulär utbredning 1,0 

Frätande ämne Riktning upp, höger eller vänster 2/3 = 0,67 

Urspårning Mot eller från området 0,5 

B.1.2 Korrigeringsfaktor för att bedöma frekvensen att specifik olycka påverkar en 
punkt på ett givet avstånd från transportleden 

Olycksfrekvenserna som beräknas i avsnitt B.4 utgår från en sträcka på 1 km. Eftersom 

de flesta olyckor endast påverkar en liten del av denna sträcka så är det nödvändigt 

att korrigera för hur ofta en olycka som har en given utbredning, påverkar en punkt 

på ett visst avstånd från transportleden. Detta kan göras med en modell som bygger 

på den som redovisas i Figur 14. 

 

Figur 14 Modell för beräkning av frekvensen att en olycka påverkar ett visst avstånd 

från transportleden. 

                                                      
21 Simuleringar av konsekvensmodellen för spridning i luft (se avsnitt C.1.4) ger en total 

spridningsvinkel som i 95 % av fallen understiger 22˚. 
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Om olyckan har utbredningen r så måste olyckan inträffa på sträckan 2 x för att ge en 

påverkan på avståndet d från transportleden. Notera att det endast är intressant att 

studera de fall där d  r, eftersom om d > r blir det ingen konsekvens. Med hjälp av 

Pythagoras sats22 kan x beräknas och sannolikheten att olyckan med utbredningen r 

påverkar avståndet d vid en olycksfrekvens angiven per kilometer blir således: 

2 22 1000r d  

I Tabell 3 redovisas den korrigeringsfaktor som olycksfrekvensen per km ska 

multipliceras med för att bestämma frekvensen för att en olycka med en viss 

utbredning påverkar en punkt på ett givet avstånd från transportleden. 

Tabell 3 Korrigeringsfaktor för att hantera att en olycka med en viss utbredning (r) 

påverkar en punkt på ett givet avstånd (d) från transportleden. 

 Avstånd som studeras, m 

Olyckan når 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

10 0,02 - - - - - - - - - - 

20 0,04 0,03 - - - - - - - - - 

30 0,06 0,06 0,04 - - - - - - - - 

40 0,08 0,08 0,07 0,05 - - - - - - - 

50 0,10 0,10 0,09 0,08 0,06 - - - - - - 

60 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 - - - - - 

70 0,14 0,14 0,13 0,13 0,11 0,10 0,07 - - - - 

80 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,12 0,11 0,08 - - - 

90 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,13 0,11 0,08 - - 

100 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14 0,12 0,09 - 

120 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 0,16 0,13 

140 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21 0,20 

160 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 0,28 0,26 0,25 

180 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 

200 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 

220 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,40 0,39 

240 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,44 

260 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 

280 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 

300 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 

320 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 

340 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 0,65 

360 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,69 

380 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 

400 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,77 

450 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 

500 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 

                                                      
22 Pythagoras sats anger sambandet mellan sidorna i en rätvinklig triangel där kvadraten på 

hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna. 
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Tabell 3 Korrigeringsfaktor för att hantera att en olycka med en viss utbredning (r) 

påverkar en punkt på ett givet avstånd (d) från transportleden. (forts.) 

 Avstånd som studeras, m 

Olyckan når 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

550 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 

600 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,18 

650 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 1,29 1,28 

700 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

750 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,49 

800 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,59 1,59 1,59 1,59 

850 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,69 1,69 1,69 1,69 

900 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,79 1,79 1,79 1,79 

950 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 

1000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,99 1,99 1,99 

Tabell 3 Korrigeringsfaktor för att hantera att en olycka med en viss utbredning (r) 

påverkar en punkt på ett givet avstånd (d) från transportleden. (forts.) 

 Avstånd som studeras, m 

Olyckan når 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

120 - - - - - - - - - - - 

140 0,14 - - - - - - - - - - 

160 0,21 0,15 - - - - - - - - - 

180 0,27 0,23 0,16 - - - - - - - - 

200 0,32 0,29 0,24 0,17 - - - - - - - 

220 0,37 0,34 0,30 0,25 0,18 - - - - - - 

240 0,42 0,39 0,36 0,32 0,27 0,19 - - - - - 

260 0,46 0,44 0,41 0,38 0,33 0,28 0,20 - - - - 

280 0,51 0,48 0,46 0,43 0,39 0,35 0,29 0,21 - - - 

300 0,55 0,53 0,51 0,48 0,45 0,41 0,36 0,30 0,22 - - 

320 0,59 0,58 0,55 0,53 0,50 0,46 0,42 0,37 0,31 0,22 - 

340 0,64 0,62 0,60 0,58 0,55 0,52 0,48 0,44 0,39 0,32 0,23 

360 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,57 0,54 0,50 0,45 0,40 0,33 

380 0,72 0,71 0,69 0,67 0,65 0,62 0,59 0,55 0,51 0,47 0,41 

400 0,76 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,64 0,61 0,57 0,53 0,48 

450 0,87 0,86 0,84 0,82 0,81 0,79 0,76 0,73 0,70 0,67 0,63 

500 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,77 

550 1,07 1,06 1,05 1,04 1,02 1,01 0,99 0,97 0,95 0,92 0,89 

600 1,18 1,17 1,16 1,14 1,13 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 

650 1,28 1,27 1,26 1,25 1,24 1,22 1,21 1,19 1,17 1,15 1,13 

700 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,30 1,28 1,26 1,25 

750 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,43 1,42 1,41 1,39 1,37 1,36 

800 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,51 1,50 1,48 1,47 

850 1,68 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,59 1,57 

900 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,75 1,73 1,72 1,71 1,70 1,68 

950 1,88 1,88 1,87 1,87 1,86 1,85 1,84 1,83 1,82 1,80 1,79 

1000 1,99 1,98 1,97 1,97 1,96 1,95 1,94 1,93 1,92 1,91 1,89 
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Tabell 3 Korrigeringsfaktor för att hantera att en olycka med en viss utbredning (r) 

påverkar en punkt på ett givet avstånd (d) från transportleden. (forts.) 

 Avstånd som studeras, m 

Olyckan når 340 360 380 400 450 500 550 600 650 700 750 

340 - - - - - - - - - - - 

360 0,24 - - - - - - - - - - 

380 0,34 0,24 - - - - - - - - - 

400 0,42 0,35 0,25 - - - - - - - - 

450 0,59 0,54 0,48 0,41 - - - - - - - 

500 0,73 0,69 0,65 0,60 0,44 - - - - - - 

550 0,86 0,83 0,80 0,75 0,63 0,46 - - - - - 

600 0,99 0,96 0,93 0,89 0,79 0,66 0,48 - - - - 

650 1,11 1,08 1,05 1,02 0,94 0,83 0,69 0,50 - - - 

700 1,22 1,20 1,18 1,15 1,07 0,98 0,87 0,72 0,52 - - 

750 1,34 1,32 1,29 1,27 1,20 1,12 1,02 0,90 0,75 0,54 - 

800 1,45 1,43 1,41 1,39 1,32 1,25 1,16 1,06 0,93 0,77 0,56 

850 1,56 1,54 1,52 1,50 1,44 1,37 1,30 1,20 1,10 0,96 0,80 

900 1,67 1,65 1,63 1,61 1,56 1,50 1,42 1,34 1,24 1,13 0,99 

950 1,77 1,76 1,74 1,72 1,67 1,62 1,55 1,47 1,39 1,28 1,17 

1000 1,88 1,87 1,85 1,83 1,79 1,73 1,67 1,60 1,52 1,43 1,32 

Tabell 3 Korrigeringsfaktor för att hantera att en olycka med en viss utbredning (r) 

påverkar en punkt på ett givet avstånd (d) från transportleden. (forts.) 

 Avstånd som studeras, m 

Olyckan når 800 850 900 950 1000 

800 - - - - - 

850 0,57 - - - - 

900 0,82 0,59 - - - 

950 1,02 0,85 0,61 - - 

1000 1,20 1,05 0,87 0,62 - 

B.2 Transportstatistik 

Riskanalysen utgår från prognoserat antal tåg som är specifik på Södra stambanan, 

men använder nationell statistik när det gäller transport av farligt gods. Anledningen 

till detta är att det finns sparsamt med uppgifter om transport av farligt gods på Södra 

stambanan och att nationell statistik blir mer tillförlitlig. Myndigheten för trafikanalys 

sammanställer nationell statistik avseende transport av farligt gods på järnväg. En viss 

ökning av den transporterade godsmängden har noterats under de senaste åren. 

Ökningen gäller även andelen farligt gods där värden mellan 3,8 till 4,7 % har 

observerats. Riskanalysen använder en andel på 5,0 % som dimensionerande värde. 

  

68 ( 289 )



 

2017-02-09 

Sida 30 (71) 
Projekt 293 

 

 

I Tabell 4 redovisas en sammanställning av sammanställning23 av nationell statistik 

avseende transport av farligt gods på järnväg för år 2009-2012. 

Tabell 4 Sammanställning av nationell statistik för transport av farligt gods på 

järnväg 2009-2012. 

RID-klass Godsmängd 

(1000 ton) 

Andel 

1 4 0,04 % 

2 2998 26,8 % 

3 4650 41,6 % 

4 163 1,5 % 

5 1633 14,6 % 

6 239 2,1 % 

7 4 0,04 % 

8 1415 12,7 % 

9 74 0,7 % 

Utöver den generella uppdelningen i olika RID-klasser krävs kännedom om 

fördelningar inom resp. klass för att kunna göra korrekta beräkningar av risken. 

Exempelvis omfattar RID-klass 2 ”gaser”, vilka kan vara ofarliga, brandfarliga eller 

giftiga. Likaså spelar det stor roll vilken av underklasserna 1.1-1.3 alternativt 1.4 som 

explosivämnena i RID-klass 1 tillhör. RID-klass 1.4 kan nämligen inte kan ge upphov 

till skador som påverkar omgivningen. Underlag redovisas i Tabell 5 och bygger på 

data från Länsstyrelsens i Skånes riktlinjer24. För att förstå den uppdelning som görs i 

Tabell 5 kan det krävas att avsnitt 3.1.3 studeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 Trafikanalys, Bantrafik 2012, Statistik 2013:28. 
24 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg och järnväg med 

transport av farligt gods, Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:06. 
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Tabell 5 Uppdelning av farligt gods inom resp. RID-klass. Klass 4, 7, 8 och 9 

redovisas inte i tabellen då det inte finns någon uppdelning i underklasser 

inom dessa huvudklasser. 

RID-klass Underklass Andel inom RID-klass 

1 Explosivt 25 % 

 Övrigt25 75 % 

2 Giftigt 60 % 

 Brandfarligt 10 % 

 Övrigt25 30 % 

3 Brandfarligt, ej giftigt 75 % 

 Brandfarligt och giftigt 8 % 

 Övrigt25 17 % 

5 Explosivt 5 % 

 Övrigt25 95 % 

6 Flytande 72 % 

 Övrigt25 28 % 

B.3 Scenarier 

Tabell 4 redovisar uppdelningen mellan olika RID-klasser. Utöver denna information 

krävs kännedom om ”underklasser”, sannolikhet för utsläpp och vilken typ av olycka 

som inträffar. Denna information finns redovisad i Tabell 5 och förtydligas nedan. 

Explosivämnen (RID-klass 1) 

Explosivämnen kan detonera pga. stötar i samband med olycka, vid värmepåverkan i 

samband med fordonsbrand eller pga. felaktiga förpackningar. 

 Andel massexplosiva varor är 25 % för järnväg. 

  

                                                      
25 Underklassen ”Övrigt” betecknar farligt gods som inte kan utgöra en fara för omgivningen. 
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Gaser (RID-klass 2) 

Gaser delas in i tre huvudgrupper – de som är brännbara, de som är giftiga och de som 

inte utgör någon fara för omgivningen. För brännbara gaser gäller att ha kännedom 

om vilka olyckor som inträffar. 

 Andelen giftiga gaser är 60 % för järnväg. 

 Andelen brännbara gaser är 10 % för järnväg. Om utsläpp sker kan följande 

inträffa26,27,28: 

o Ingen antändning, 30 % 

o UVCE, 50 % 

o BLEVE, 1 % 

o Jetflamma, 19 % 

 Resterande andel utgörs av gaser som inte anses farliga, t.ex. kvävgas samt olika 

inerta gaser. 

Brandfarliga vätskor (RID-klass 3) 

Brandfarliga vätskor delas in i tre grupper; brandfarliga, brandfarliga och giftiga samt 

brännbara. En brandfarlig vätska definieras med att den kan antändas under normala 

temperaturer (< 30˚ C). Diesel är ett exempel på en brännbar, men ej brandfarlig vätska 

då den inte kan antändas vid temperaturer < 55 ˚C. Beroende av om och när 

antändning sker samt om vätska är giftig eller inte sker olika olyckstyper. 

 Andelen brandfarliga produkter utan giftiga egenskaper är 75 % för järnväg. 

Följande olyckor beaktas26,27: 

o Ingen antändning, 94 % 

o Fördröjd antändning, 3 % och omedelbar antändning, 3 % 

 Andelen brandfarliga produkter med giftiga egenskaper är 8 % för järnväg. 

Följande olyckor beaktas26,27: 

o Ingen antändning med resulterande giftmoln, 94 % 

o Fördröjd antändning, 3 % och omedelbar antändning, 3 % 

  

                                                      
26 Purdy, G., Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Journal of 

Hazardous Materials, 33, pp 229-259, 1993 
27 CPQRA, Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis. Center for Chemical 

Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1989. 
28 Fredén, S., Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, 

Rapport 2001:5, Miljösektionen, Banverket, 2001. 
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Oxiderande ämnen och organiska peroxider (RID-klass 5) som kan orsaka explosion vid 

blandning med brännbara vätskor 

Oxiderande ämnen i klass 5 utgör normalt ingen påtaglig risk för omgivningen. Under 

särskilda omständigheter kan en explosion inträffa, vilket sker om vissa typer av 

oxiderande ämnen blandas med brännbar vätska. De ämnen inom RID-klass 5 som 

kan leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak ej stabiliserade 

väteperoxider, vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid samt 

organiska peroxider. 

 Andelen oxiderande ämnen och organiska peroxider som kan orsaka explosion vid 

blandning med brännbar vätska på järnväg är 5 %. 

 Det uppskattats att oxiderande ämne och brandfarlig vätska kommer i kontakt 

med varandra i 50 % av olyckorna och att det är en sannolikhet på 10 % att 

explosion sker efter kontakt. 

Giftiga ämnen (RID-klass 6) 

Giftiga ämnen i klass 6 transporteras antingen i flytande eller fast form. Ämnen i fast 

form utgör normalt ingen akut påverkan på omgivningen. 

 Andelen flytande giftiga ämnen på järnväg är 72 %. 

Frätande ämnen (RID-klass 8) 

Samtliga läckage av ämnen i klass 8 kan orsaka skada på omgivningen. 

B.4 Olyckor på Södra stambanan 

B.4.1 Olycksfrekvens 

Fredén29 har utvecklat en modell för att uppskatta frekvensen för tågurspårning och 

kollision. Modellen bygger på trafikintensiteten ofta uttryckt i antal 

vagnaxelkilometer, tåghastigheten, spårkvaliteten, etc. Betydelsefulla indata och 

beräkningar redovisas nedan: 

 Det årliga antalet tåg på Södra stambanan är 83 500 i Trafikverkets basprognos. 

Med utgångspunkt i fördelningen mellan resandetåg och godståg uppskattas antal 

vagnar till 613 500. 

 Andelen farligt gods på järnvägen är 5 %, vilket ger en förväntad trafikering av c:a 

20 625 vagnar med farligt gods. 

 Resandetåg och godståg har olika antal vagnaxlar och dessa summerar till totalt 

1 845 750. 

 I genomsnitt deltar 3,5 godsvagnar i en urspårning. Sannolikheten att en eller flera 

av dessa vagnar medför farligt gods bedöms till 16,4 %. 

                                                      
29 Fredén, S., Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, 

Rapport 2001:5, Miljösektionen, Banverket, 2001 
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I Tabell 6 sammanställs de olika olyckstyp, intensitetsfaktor, exponering och frekvens 

per år enligt Fredéns modell30. 

Tabell 6 Beräkning av olycksfrekvens för Södra stambanan (basprognosen). 

Olyckstyp Intensitetsfaktor Exponering Frekvens/år 

Rälsbrott 5,0∙10-11 / vagnaxelkm 1 845 750 9,23∙10-5 

Solkurva 1,0∙10-5 / spårkm 1,0 1,00∙10-5 

Spårlägesfel 5,9∙10-10 / vagnaxelkm 1 845 750 9,63∙10-4 

Växel sliten 5,0∙10-10 / växelpassage 83 500 4,18∙10-4 

Vagnfel 3,1∙10-9 / vagnaxelkm 1 845 750 5,72∙10-3 

Lastförskjutning 4,0∙10-10 / vagnaxelkm 1 845 750 7,38∙10-4 

Annan orsak 5,7∙10-8 / tågkm 83 500 4,76∙10-3 

Okänd orsak 1,4∙10-7 / tågkm 83 500 1,17∙10-2 

I Tabell 7 visas en sammanställning av olycksfrekvenserna. 

Tabell 7 Sammanställning av olycksfrekvenser. 

Olycksfrekvens per år Basprognos 

Urspårning (totalt) 0,0243 

Urspårning (resandetåg) 0,0153 

Urspårning (godståg) 0,0090 

Urspårning (godståg med farligt gods) 0,0015 

B.4.2 Index för farliggodsolycka 

Fredén anger ett index för farligtgodsolycka på 0,3, vilket anger sannolikheten för 

utsläpp av farligt gods, givet att en järnvägsolycka inträffar när tåget framförs i den 

för banan eller fordonet högsta tillåtna hastigheten. Tjockväggiga tankar (RID-klass 2) 

har ett index för farligtgodsolycka på 0,01.  

  

                                                      
30 Fredén, S., Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, 

Rapport 2001:5, Miljösektionen, Banverket, 2001. 
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Explosivämnen i RID-klass 1 kan inte hanteras på samma sätt som övrigt farligt gods. 

Detta beror på att sannolikheten för en detonation inte är direkt relaterad till det 

faktum att det sker en olycka där farligt gods läcker ut. Detonation av explosivämnen 

kan ske antingen genom vagnbrand, genom kollisionsvåld eller genom defekt 

material/förpackning. Statistik från Storbritannien visar på en frekvens för detonation 

på 1,07∙10-9 per vagnkilometer31. 

B.4.3 Sammanställning av frekvenser för enskilda scenarier 

Informationen i avsnitt B.1.1 samt den i avsnitt B.4.1-B.4.2 används för att beräkna 

frekvenserna för resp. scenario enligt nedanstående modell: 

         . | .scenario ADR X ADR X X FaGo olycka kons ADR X X riktnF OF T N N I P K  

där: 

OF  är olycksfrekvensen, se avsnitt B.4.1. 

ADR XN  är andelen av farligt gods i huvudklass RID 1-9, se avsnitt B.2. 

 .ADR X XN  är andelen inom resp. RID-klass, se avsnitt B.2. 

FaGo olyckaI  är index för farligtgodsolycka, se avsnitt B.4.2. 

| .kons ADR X XP 
 är sannolikheten att ett visst scenario inträffar givet utsläpp i en specifik 

underklass, se avsnitt B.2. 

riktnK  är en korrigeringsfaktor som tar hänsyn till i vilken riktning olyckan breder ut 

sig, se avsnitt B.1.1. 

I Tabell 8 sammanställs frekvensen för resp. scenario. 

Tabell 8 Frekvenser för respektive scenario på Södra stambanan. 

Scenario Basprognos 

Klass 1 detonation 2,0∙10-8 

Klass 2 BLEVE 2,9∙10-9 

Klass 2 jetflamma 3,7∙10-8 

Klass 2 UVCE 3,7∙10-8 

Klass 2 giftmoln 1,1∙10-7 

Klass 3 pölbrand (direkt) 1,3∙10-5 

Klass 3 pölbrand (fördröjd) 6,6∙10-6 

Klass 3 giftmoln 2,7∙10-7 

Klass 5 detonation 2,2∙10-8 

Klass 6 giftmoln 1,1∙10-6 

Klass 8 7,2∙10-5 

Summa: 9,4∙10-5 

                                                      
31 HMSO, Major hazard aspects of the transport of dangerous substances – report and appendices, 

Advisory Committee on Dangerous Substances, Health & Safety Commission, London, 1991. 

74 ( 289 )



 

2017-02-09 

Sida 36 (71) 
Projekt 293 

 

 

De enskilda scenariernas frekvenser i Tabell 8 är den data som frekvensmodellen 

lämnar över till ”riskmodellen”. I riskmodellen används ovanstående frekvenser 

tillsammans med resultatet av konsekvensberäkningarna i avsnitt C.3. Nedan följer en 

topp-3-lista över de scenarier som är mest frekventa, tillsammans står de för 99,5 % av 

olyckorna. 

1. Utsläpp av RID-klass 8 som kan ge frätskador i närområdet (77,0 %). 

2. Pölbränder vid utsläpp av RID-klass 3 som kan ge brännskador och 

brandspridning (21,2 %). 

3. Giftmoln som driver iväg med vinden vid utsläpp av RID-klass 6, vilket kan orsaka 

förgiftning (1,2 %). 
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C. Konsekvenser av olyckor med farligt gods 

C.1 Beräkning av konsekvenser 

I detta avsnitt redovisas de modeller som har använts beräkning av olyckornas 

konsekvenser. Syftet med avsnittet är att visa vilka modeller som använts på en 

övergripande nivå. För ytterligare information hänvisas till angivna referenser. 

C.1.1 Detonation 

Beräkning av tryckverkan vid detonation av explosivämne i RID-klass 1 och RID-klass 

5 utförs enligt nedanstående metodik32: 

 Inledningsvis beräknas laddningsvikten, vilken är en statistisk fördelning relaterat 

till förekommande transporter av farligt gods. Laddningsvikten ökas 1,8 ggr för att 

ta hänsyn till att explosionen sker nära mark (och ej fritt i luften). 

  Det skalade avståndet (r/Q1/3) beräknas där r är avståndet till laddningen och Q är 

den omräknade laddningsvikten. 

 Med hjälp av information i Figur 15 kan det infallande fria trycket på ett givet 

avstånd beräknas. Det fria trycket används sedan för att uppskatta skador på 

människor och egendom. 

 

Figur 15 Maximalt övertryck respektive kvot mellan reflekterat- och infallande tryck. 

  

                                                      
32 Fischer, S. m.fl., Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor. Metoder för bedömning 

av risker. Försvarets Forskningsanstalt, Stockholm, 1997. 
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C.1.2 Avdunstning 

Massflödet vid avdunstning behöver bedömas för att kunna uppskatta effekterna av 

spridning i luft vid utsläpp av giftig brandfarlig vätska i RID-klass 3. Massflödet beror 

på karakteristiska för utsläppt ämne (ångtryck, densitet, molekylvikt), vind samt 

utsläppets area. Beräkningen av massflödet görs genom att utnyttja det 

dimensionslösa masstransporttalet B med ekvationer33 enligt nedan. Traditionellt 

används alternativa metoder inom andra ingenjörsdiscipliner, men jämförande 

beräkningar visar att de olika metoderna överensstämmer väl33. Nedanstående 

ekvationer gäller för vätskor vars kokpunkt är högre än omgivningens temperatur. 
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där 

FWY  = Massfraktion bränsle vid ytan i gasfas. 

FY  = Massfraktion bränsle i luften ovanför bränsleytan. 

FRY  = Massfraktion bränsle i vätskepölen. 

p  = Lufttryck = 101,3 kPa. 

Fp  = Ångtryck för bränsle i kPa. 

luftM  = Molekylvikt för luft = 28,85 g/mol. 

FM  = Molekylvikt för bränsle i g/mol. 

B  = Dimensionslöst masstransporttal. 

Re  = Reynolds tal, dimensionslöst. 

Nu  = Nusselts tal, dimensionslöst. 

Prluft  = Prandtls tal för luft, dimensionslöst = 0,71. 

u  = Vindhastighet, m/s. 

                                                      
33 Andersson, B., Introduktion till konsekvensberäkningar, några förenklade typfall, Institutionen för 

Brandteknik, Lunds universitet, Lund, 1992. 
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eqD  = Pölens ekvivalenta diameter34, m. 

A  = Pölens area, m 

v  = Kinematisk viskositet för luft = 15,0810-6 m2/s. 

h  = Konvektivt värmeövergångstal, W/m2K. 

luftk  = Konduktivitet för luft = 0,02568 W/mK. 

''Q  = Massflöde från ytan, kg/m2s. 

Q  = Massflöde från ytan, kg/s. 

luftPC  = Värmekapacitet för luft = 1 J/gK. 

Det är även möjligt att beräkna hur lång tid det tar för hela pölen att förångas. 

Förångningshastigheten (massflödet) används sedan som indata till 

spridningsmodellen. Om den avdunstande vätskan antänds gäller inte denna modell, 

utan modellen för beräkning av konsekvensen av en pölbrand (se avsnitt C.1.7). 

C.1.3 Utströmning av gas (i vätskefas) 

Vid utsläpp av tryckkondenserade gaser krävs kännedom om källstyrka (kg/s) och den 

initiala spridningsmodellen vilken är en s.k. turbulent jet (fri cirkulär jet i medvind). 

 02 a
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P P
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     [1.9] 
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Q v
F

C A
      [1.10] 

där 

Q  = Massflödet, kg/s. 

dC  = Kontraktionsfaktor för vätskeutströmning. 

A  = Hålstorlek, m2. 

0P  = Tanktryck, Pa. 

aP  = Atmosfärstryck, Pa. 

fv  = Specifik volym hos vätskefas, m3/kg. 

F  = Rörelsemängdsflöde i jetstråle, N. 

  

                                                      
34 Den ekvivalenta diameter används för att skapa en cirkel med samma area som själva 

vätskepölen. 
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C.1.4 Spridning i luft 

Följande flödesschema35 för utsläpp används för att uppskatta spridning i luft: 

 

Figur 16 Flödesschema35 för kontinuerliga utsläpp 

C.1.4.1 Källmodell 

Källmodellen kan antingen vara modellen för avdunstning i avsnitt C.1.2 eller 

modellen för bestämning av källstyrka vid utsläpp av tryckkondenserade gaser i 

avsnitt C.1.3. 

C.1.4.2 Bestäm initialvärden 

Värden för den initiala utspädningsprocessen35 bestäms med följande ekvationer: 

Avdunstning 

x = 0 i pölens uppströmskant 

  0 0,25y eqD     [1.11] 

  0 0,05z eqD     [1.12] 

där 

 0 0,y z  = initiala utspädningskoefficienter i y- resp. z-led. 

                                                      
35 Fischer, S. m.fl., Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor. Metoder för bedömning 

av risker. Försvarets Forskningsanstalt, Stockholm, 1997. 
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Tryckkondenserad gas 

Utströmning av tryckkondenserad gas sker med en s.k. turbulent jet för vilken följande 

initiala dimensionsmått erhålls: 

0 0 0,44 ( )y z trR x       [1.13] 

C.1.4.3 Tunggas? 

Nästa steg blir att avgöra om det finns ett tunggassteg eller inte vid beräkning av 

koncentrationer. Om tunggassteget inte existerar kan modellen för passiv spridning 

användas direkt. Tunggaseffekterna är försumbara när molnets tillväxt i sidled nått 

ner till samma värde som för passiv spridning. Detta kan uttryckas som ett 

avståndsvillkor för tunggasmodellens giltighet: 
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där 

x  = Horisontell koordinat; parallell med vindhastigheten, m. 

bL  = Längdskala för tunggasutsläpp, m. 

 '
yp  = dispersionskoefficientderivata för passiv spridning. 

  = 0,08 för stabilitetsklass A-D, 0,06 för klass E och 0,04 för klass F. 

0z  = Skrovlighetslängd (ytråhet), m. 

03z  = Referenslängd för skrovlighet (ytråhet) = 0,03 m. 

g  = Tyngdacceleration = 9,81 m2/s. 

effFM  = Effektiv molekylvikt hos bränslet efter hänsyn till temperatur innan 

utsläpp. 

aT  = Lufttemperaturen, K 

0gT  = Gasens temperatur före luftinbladning, K 

Eftersom gasens temperatur innan inblandning av luft är densamma som efter 

luftinblandning är 
effF FM M . Tunggasmodellen ska tillämpas i intervallet   max0 x x

, varefter en övergång till modell för passiv spridning ska göras. Om maxx är mindre än 

noll så ska tunggasmodellen överhuvudtaget inte användas. 
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C.1.4.4 Beräkning av koncentrationer med tunggasmodell 

I intervallet   max0 x x  har plymen en maximal koncentration i vindriktningen enligt 

nedanstående ekvation. 
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där 

maxX  = Maximal koncentration i vindriktningen, kg/m3. 

rK  = Korrektionsfaktor för skrovlighet (ytråhet). 

sK  = Korrektionsfaktor för atmosfärsstabilitet. 

01z  = Referenslängd för skrovlighet (ytråhet) = 0,01 m. 

Plymens bredd- och höjdmått beräknas med följande ekvationer. 
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där 

 ( )y x  = Standardavvikelse för masskoncentration i y-led, m. 

 ( )z x  = Standardavvikelse för masskoncentration i z-led, m. 

C.1.4.5 Övergång till passiv spridning 

Vid maxx  är inte längre tunggasmodellen tillämpbar. Plymen har då fått 

standardavvikelser enligt ekvationerna [1.20] och [1.21] med  maxx x och dessa värden 

på  y och  z  används som initiala värden ( 0y och  0z ) i modellen för passiv 

spridning. 

C.1.4.6 Beräkning av koncentrationer med modell för passiv spridning 

För den passiva spridningsfasen rekommenderas en gaussisk spridningsmodell i 

stället för en mindre realistisk boxmodell. Spridningsmodellen ger koncentrationen av 

gas på ett givet avstånd från utsläppspunkten med hjälp av nedanstående ekvationer. 
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där 

 ( , , )x y z  = Koncentrationen på avståndet x, y och z, kg/m3. 

Q  = Utsläppets källstyrka, kg/s. 
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zy  ,  = Dispersionskoefficienter i sid- och höjdled 

u  = Vindhastigheten, m/s. 

H  = Utsläppets höjd, m 

Dispersionskoefficienterna som styr spridning i sid- och höjdled beräknas enligt 

nedan. 
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där a , b, och  är parametrar som beror på rådande stabilitet; 0yx  och 0zx  är avstånden 

till s.k. virtuella källor, dvs. de koordinatförskjutningar som är nödvändiga för att 

plymen ska få rätt bredd och höjd initialt. rpK  anger en korrigering för underlagets 

skrovlighet och ytK  för samplingstidens (medelvärdesbildningstidens) påverkan på 

den horisontella spridningen. För bebyggt område är rpK  = 1 och ytK  antar ett värde 

på 1,0 då den önskade medelvärdesbildningstiden är densamma som 

medelvärdestiden (500 s). 

Stabilitet  ay by y az bz z 

A 0,32 0,0004 0,5 0,24 0,001 -0,5 

B 0,32 0,0004 0,5 0,24 0,001 -0,5 

C 0,22 0,0004 0,5 0,20 0 0 

D 0,16 0,0004 0,5 0,14 0,0003 0,5 

E 0,11 0,0004 0,5 0,08 0,0015 0,5 

F 0,11 0,0004 0,5 0,08 0,0015 0,5 

Nedanstående ekvationer används för beräkning av 0yx  och 0zx . 
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y0 och z0 är de initiala dispersionskoefficienterna, vilka väljs utifrån riktlinjerna i 

avsnitt C.1.4.2 

C.1.5 BLEVE 

En BLEVE ger upphov till ett stort eldklot och beräknas med hjälp av nedanstående 

ekvationer. 

0,3256,48D m     

 [1.30] 

0,260,825BLEVEt m     [1.31] 

2

21 24

D
F

X
      [1.32] 

 
0,09

2,02 wp X


     [1.33] 

2

E c
r

BLEVE

X m h
q

D t


     [1.34] 

21x rq q F      [1.35] 

där 

D  = Eldklotets diameter, m. 

m  = Utsläppt massa brännbar vätska, kg. 

BLEVEt  = Eldklotets varaktighet, s. 

21F  = Synfaktor 

X  = Avstånd mellan eldklotets yta och mottagande föremål, m. 

  = Andel av strålningen som transmitteras genom luften. 

wp  = Vattens ångtryck, Pa 

rq  = Avgiven strålning, kW/m2. 

EX  = Strålningsandel. 

ch  = Förbränningsvärme, kJ/kg. 

xq  = Mottagen strålning, kW/m2. 
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Avståndet till 50 % dödlighet beräknas genom att bestämma det avstånd där 

mottagande strålning är lika med gränsvärdet för kritisk strålning. Sedan har 

eldklotets radie lagts till detta avstånd för att få en korrekt angivelse i förhållande till 

platsen där olyckan inträffar. 

C.1.6 Jetflamma 

Jetflamman är en ”svetslåga” som uppkommer vid direkt antändning av en 

kondenserad brandfarlig gas. Följande ekvationer används för att beräkna 

riskavståndet vid en jetflamma. 

0,4 0,47

,50 1,9sR t Q     [1.36] 

där 

,50sR  = Riskavstånd till 50 % dödlighet, m 

t  = Exponeringstid vid strålningspåverkan, s 

Q  = Utsläppets källstryka, kg/s (se avsnitt C.1.3) 

C.1.7 Pölbrand 

Strålningen från en pölbrand kan beräknas med nedanstående ekvationer. 

''

c pQ m h A       [1.37] 

r eq X Q      [1.38] 

12 2

1

4
F

X
      [1.39] 

12x rq q F      [1.40] 

där: 

Q  = Brandens effekt, kW. 
' 'm  = Förbränningshastighet per ytenhet, kg/s/m2. 

ch  = Förbränningsvärme, kJ/kg. 

pA  = Pölens area, m2. 

rq  = Avgiven strålning, kW/m2. 

EX  = Strålningsandel. 

21F  = Synfaktor 

X  = Avstånd mellan eldklotets yta och mottagande föremål, m. 

xq  = Mottagen strålning, kW/m2. 

  = Andel av strålningen som transmitteras genom luften, se avsnitt C.1.5. 

Avståndet till 50 % dödlighet beräknas genom att bestämma det avstånd där 

mottagande strålning är lika med gränsvärdet för kritisk strålning. Sedan har pölens 

diameter lagts till detta avstånd för att få en korrekt angivelse i förhållande till platsen 

där olyckan inträffar. 
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C.1.8 Stänk 

Frätande ämnen kan orsaka svåra skador och dödsfall om det finns personer i tankens 

omedelbara närhet vilka får stänk över sig. Det finns inga kvantitativa modeller för att 

uppskatta effekterna av stänk med frätande vätska, utan det antas att människor som 

befinner sig inom 10 m från tanken utsätts för dödliga skador. 

C.2 Indata 

C.2.1 Väder- och vindförhållanden 

Väder- och vindförhållanden har betydelse när konsekvenserna av utsläpp av gaser 

(brännbara eller giftiga) ska bedömas. I Tabell 9 redovisas de värden som använts vid 

konsekvensberäkningarna. 

Tabell 9 Dimensionerande väder- och vindförhållanden. 

Stabilitetsklass Sannolikhet Vindhastighet (medelvärde) 

Instabil 10 % 1,7 m/s 

Neutral 50 % 4,4 m/s 

Stabil 40 % 2,4 m/s 

C.2.2 Ämnesspecifika data 

I nedanstående tabeller ges väsentlig indata, vilka är de samma som använts i 

Länsstyrelsen i Skåne läns riktlinjer36. En förklaring till statistiska begrepp och 

sannolikhetsfördelningar ges i avsnitt A. 

Tabell 10 Generella indata till konsekvensberäkningarna. 

Variabel Enhet Värde 

Atmosfärstryck [Pa] 101 325  

Flödeskoefficient [-] Likformig  0,65; 0,80  

Höjd på vätskepelare [m] Likformig  1,0; 2,0  

Tabell 11 Fördelning av hålstorlek. Källstyrkan avser utsläpp av gasol 

Håltyp Håldiameter Källstyrka Sannolikhet, järnväg 

Litet 10 mm 1 kg/s 62.5 % 

Medel 30 mm 12 kg/s 20.8 % 

Stort 110 mm 160 kg/s 16.7 % 

                                                      
36 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg och järnväg med 

transport av farligt gods, Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:06. 
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Sannolikheten för de olika hålstorlekarna kommer från Räddningsverket37, medan de 

olika hålstorlekarna bygger på uppskattningar från bland annat Cox38 och CPQRA39. 

Tabell 12 Ämnesspecifika indata. 

Variabel 

 

Enhet 

 

Propylen

-oxid 

Dimetyl-

sulfat 

Svavel-

dioxid 

Gasol 

 

Bensin 

 

Molvikt [g/mol] 58,1 126 64 76,53  

Densitet vätska [kg/m3] 830 1330 1460 605 750 

Utsläppt mängd [ton] 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 

Förbränningsvärme [kJ/kg] 34845 - - 46000 45000 

Strålningsandel [-] 0,30 - - 0,30 0,30 

Ångtryck [kPa] 60 0,067  833  

Kokpunkt [C] 34 188    

Tanktryck [kPa]   230 535  

Förbränningshastighet [m/s]     0,0001 

Förbränningshastighet [kg/m2/s]     0,048 

Trotyl, vilket är det representativa ämnet för explosioner i klass 1 och klass 5 har ett 

värmevärde på 4,2 MJ/kg och den massa som deltar i explosionen är hämtad från 

HMSO40 och antar en fördelning enligt Tabell 13 nedan. 

Tabell 13 Massa som deltar i explosion i klass 1. 

Massa, kg Ack. sannolikhet Massa, kg Ack. sannolikhet 

50 1,1 % 1047 21,4 % 

61 1,2 % 1095 22,3 % 

126 1,2 % 1778 86,5 % 

204 3,8 % 2399 86,8 % 

316 20,8 % 16000 100,0 % 

562 21,3 %   

 

                                                      
37 Räddningsverket, Farligt Gods – riskbedömning vid transport. Handbok för riskbedömning av 

transporter med farligt gods på väg eller järnväg, 1996. 
38 Cox, A.W., Lees, F.P., Ang, M.L., Classification of Hazardous Locations, ISBN 0-85295-258-9, 

Institution of Chemical Engineers, Warwickshire 1990. 
39 Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 

Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, New York, 1989 
40 HMSO, Major hazard aspects of the transport of dangerous substances – report and appendices, 

Advisory Committee on Dangerous Substances, Health & Safety Commission, London, 1991. 
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När det gäller klass 5 så är massan som medverkar vid explosion direkt relaterad till 

hur stor mängd bränsle som blandas med det oxiderande ämnet. För järnväg kan en 

tank med 25 ton oxiderande ämne kollidera med en vagn innehållande en stor mängd 

brandfarlig vätska. Den blandning som kan bildas motsvarar c:a 25 ton massexplosiv 

vara. 

C.2.3 Skadekriterier 

Riskanalysen berör skador på människor och de skadekriterier för exponering av 

giftiga gaser, värmestrålning och tryck som används redovisas i Tabell 14 nedan. 

Skadekriterierna representerar LC50-värden, dvs. den koncentration där 50 % av en 

population förväntas omkomma. 

Tabell 14 Skadekriterier för giftiga gaser, värmestrålning41 och tryck. 

Skadeverkan  Kritisk påverkan 

Explosion – tryck42 260 kPa 

Explosion – värmestrålning43 43 kW/m2 

Värmestrålning – BLEVE43 31 kW/m2 

Värmestrålning – brandfarliga varor43 14 kW/m2 

Toxicitet – giftig gas44 2 200 mg/m3 (860 ppm) 

Toxicitet – giftig vätska45 4 900 mg/m3 (2 000 ppm) 

C.3 Resultat 

Modeller, indata, skadekriterier samt väder- och vindförhållanden används för att 

beräkna konsekvensen av ett utsläpp. Konsekvensen antas inträffa i det område där 

koncentrationen, trycket eller värmestrålningen överskrider ett visst gränsvärde för 

dödlighet. Gränsvärdet för dödlighet bestäms av den påverkan som bedöms orsaka en 

dödlighet på 50 % av en population. För att avgöra vid vilket avstånd detta inträffar 

översätts 50 % dödlighet med hjälp av s.k. probitfunktioner till en fysikalisk parameter 

(toxisk koncentration (LC50) eller kritisk värmestrålning).  

  

                                                      
41 Strålningsnivåerna gäller oskyddad hud och någon skyddseffekt av kläder har inte tagits 

hänsyn till vid beräkning av skadekriterierna. 
42 HMSO, Major hazard aspects of the transport of dangerous substances – report and appendices, 

Advisory Committee on Dangerous Substances, Health & Safety Commission, London, 1991. 
43 Eldklotets varaktighet för explosion är c:a 7 s och för BLEVE c:a 11 s. För värmestrålning 

från pölbränder gäller en exponeringstid på 30 s. Beräkningar av kritisk strålning sker enligt 

metodik redovisas i ”CPR 16E, Methods for the determination of possible damage. Committee for 

the prevention of disasters, The Netherlands, 1992”. 
44 Representeras av svaveldioxid, 30 min exponering. 
45 Representeras av propylenoxid, 30 min exponering. 

87 ( 289 )



 

2017-02-09 

Sida 49 (71) 
Projekt 293 

 

 

Ytterligare en förenkling är nödvändig för att kunna genomföra beräkningarna. Det 

ansätts att inom området 100 till 50 % dödlighet omkommer alla människor och i 

området 50 till 0 % omkommer ingen. Denna förenkling är nödvändig för att kunna ta 

fram de olika riskmåtten. Vid en verklig olycka kan människor som befinner sig inom 

riskområdet komma att överleva samtidigt som människor utanför kan omkomma. 

Användningen av 50 % dödlighet skall därför ses som ett genomsnitt och följer 

principerna i CPQRA46. Ytterligare en nödvändig förenkling är att förutsätta att 

samtliga personer befinner sig oskyddade, i fri siktlinje med olycksplatsen. Då flertalet 

av variablerna beskrivs med sannolikhetsfördelningar i stället för punktvärden, utgör 

också resultatet statistiska fördelningar, vilka redovisas i Figur 17. 

 

Figur 17 Konsekvensområde vid olycka med farligt gods. Figuren visar en fördelning 

av konsekvensområdet vid olyckor av en viss typ. Exempelvis ger en BLEVE 

alltid ett skadeutfall som överstiger 240 m och 10 % av olyckorna som 

orsakar en BLEVE når 340 m eller längre. 

Informationen i Figur 17 kan översättas till ett medelvärde för olyckan samt med ett 

konfidensintervall, inom vilket det är 95 % säkerhet att konsekvens inträffar. I Tabell 

15 redovisas dessa värden. 

 

 

 

                                                      
46 CPQRA, Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis. Center for Chemical 

Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1989. 
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Tabell 15 Medelvärde, samt en bedömning av konfidensintervallets övre gräns för de 

olika olycksscenariernas utbredning. 

 Riskområde i meter 

Scenario 50 % 95 % 

Klass 1 detonation  tryck 40 80 

Klass 2 BLEVE  brännskada 310 350 

Klass 2 jetflamma brännskada 15 60 

Klass 2 UVCE  brännskada 60 240 

Klass 2 giftmoln  förgiftning 190 800 

Klass 3 pölbrand (direkt)  brännskada 20 30 

Klass 3 pölbrand (fördröjd)  brännskada 30 40 

Klass 3 giftmoln  förgiftning 40 80 

Klass 5 detonation  tryck 100 120 

Klass 6 giftmoln  förgiftning 10 20 

Klass 8  frätskada 10 10 

Syftet med Tabell 15 är endast att beskriva spridningen i konsekvensens utbredning 

på ett tydligare sätt. Störst avvikelse från medelvärdet (50 %) har olyckor som medför 

spridning till luft (UVCE och giftmoln). Detta beror på att koncentrationen i en given 

punkt kan variera mycket beroende på källstyrka, vindhastighet och 

atmosfärsförhållanden. I riskanalysmodellen används sannolikhetsfördelningen för 

resp. scenario, vilken redovisas i Tabell 16. Notera att en sannolikhetsfördelning är en 

typ av histogram som visar hur stor andel av utfallen som hamnar i ett speciellt 

intervall. Sannolikhetsfördelningen indikerar variabelns minimi-, maximi- och 

medelvärde på ett tydligt sätt. 

Tabell 16 Sannolikhetsfördelning för resp. olycksscenario. 

Avstånd 

 

Klass 1 

detonation  

Klass 2  

BLEVE 

Klass 2 

jetflamma 

Klass 2  

UVCE 

Klass 2 

giftmoln 

10 1,2 % - 65,8 % 0,0 % 0,0 % 

20 20,0 % - 17,3 % 14,1 % 0,0 % 

30 16,8 % - 2,3 % 31,4 % 0,1 % 

40 48,9 % - 2,8 % 15,1 % 3,3 % 

50 1,4 % - 3,6 % 10,6 % 11,6 % 

60 2,1 % - 4,7 % 4,1 % 9,5 % 

70 2,5 % - 3,3 % 3,1 % 10,4 % 

80 2,9 % - 0,3 % 2,0 % 7,7 % 
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Tabell 16 Sannolikhetsfördelning för resp. olycksscenario. (forts.) 

Avstånd 

 

Klass 1 

detonation  

Klass 2  

BLEVE 

Klass 2 

jetflamma 

Klass 2  

UVCE 

Klass 2 

giftmoln 

90 2,5 % - - 1,6 % 7,4 % 

100 1,5 % - - 1,3 % 5,8 % 

120 0,2 % - - 2,0 % 6,7 % 

140 - - - 1,8 % 4,2 % 

160 - - - 1,3 % 3,3 % 

180 - - - 1,6 % 2,8 % 

200 - - - 1,7 % 2,3 % 

220 - - - 1,5 % 2,2 % 

240 - - - 1,4 % 1,7 % 

260 - 2,8 % - 1,2 % 1,2 % 

280 - 10,1 % - 0,8 % 0,9 % 

300 - 25,6 % - 0,8 % 0,8 % 

320 - 29,8 % - 0,6 % 0,7 % 

340 - 19,9 % - 0,5 % 0,7 % 

360 - 10,3 % - 0,4 % 0,6 % 

380 - 1,4 % - 0,3 % 0,6 % 

400 - - - 0,3 % 0,6 % 

450 - - - 0,3 % 1,4 % 

500 - - - 0,1 % 1,1 % 

550 - - - - 1,0 % 

600 - - - - 1,0 % 

650 - - - - 0,8 % 

700 - - - - 0,6 % 

800 - - - - 1,3 % 

900 - - - - 1,1 % 

1 000  - - - - 1,1 % 
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Tabell 16 Sannolikhetsfördelning för resp. olycksscenario. (forts.) 

Avstånd 

 

Klass 3 pölbrand 

direkt 

Klass 3 pölbrand 

fördröjd 

Klass 3 

giftmoln 

Klass 5 

detonation  

Klass 6 

giftmoln 

Klass 8 

frätskada 

10 40,8 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 37,8 % 100 % 

20 26,8 % 42,6 % 10,0 % 0,0 % 61,8 % - 

30 32,4 % 17,7 % 27,5 % 0,0 % 0,4 % - 

40 - 30,3 % 13,7 % 0,0 % - - 

50 - 6,9 % 11,6 % 0,0 % - - 

60 - - 14,5 % 0,0 % - - 

70 - - 6,7 % 0,0 % - - 

80 - - 9,5 % 0,0 % - - 

90 - - 1,7 % 0,0 % - - 

100 - - 1,2 % 50,0 % - - 

120 - - 1,3 % 50,0 % - - 

140 - - 0,9 % - - - 

160 - - 0,9 % - - - 

180 - - 0,4 % - - - 

 

Equation Section (Next)Equation Section (Next) 

Equation Section (Next) 
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D. Frekvenser och konsekvenser för mekanisk skada vid 
urspårning 

D.1 Frekvens för urspårning 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Huruvida 

personer i omgivningen skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar 

efter urspårning. I Tabell 17 visas fördelningen för avstånd från spår som vagnar 

förväntas hamna efter urspårning. Det viktade värdet bygger på uppgifter i avsnitt 

B.4.1 där godståg står för 37 % av urspåringarna. 

Tabell 17 Avstånd från spår för urspårade vagnar (basprognosen)47. 

Avstånd från spår 0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m >25 m 

Resandetåg 77,5 % 18,0 % 2,3 % 2,2 % - 

Godståg 70,3 % 19,8 % 5,5 % 2,2 % 2,2 % 

Viktat värde 74,8 % 18,7 % 3,5 % 2,2 % 0,8 % 

Enligt Tabell 17 varierar sannolikheten för respektive konsekvensavstånd något 

beroende på vilken tågtyp som går på det aktuella spåret. En sammanvägning 

(viktning) av dessa sannolikheter används tillsammans med den totala 

urspårningsfrekvensen för både gods- och resandetåg (se avsnitt B.4.1) för att beräkna 

riskbidraget från urspårande tåg. 

D.2 Konsekvenser av urspårning 

I samband med urspårningar antas dödlig påverkan uppstå på alla människor som 

befinner sig inom det avstånd på vilket tåget hamnar. Risken för mekanisk påverkan 

på människor eller byggnader är oberoende av om det rör sig om persontåg eller 

godståg. Riskerna begränsas till området närmast banan, cirka 25-30 m, vilket är det 

avstånd som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom. 

 

  

                                                      
47 Fredén, S., Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, 

Rapport 2001:5, Miljösektionen, Banverket, 2001 
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E. Risknivå utmed Södra stambanan 

E.1 Modell för beräkning av individrisk 

E.1.1 Beskrivning 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av den metodik som används för att 

kombinera frekvenser och konsekvenser till ett mått på individrisken.  

Olyckor med farligt gods 

Frekvenserna för resp. scenario finns angivna i avsnitt B.4.3. Dessa frekvenser 

kombineras sedan med sannolikhetsfördelningen för konsekvensens utbredning 

redovisad i Tabell 16 och sannolikheten att ett område påverkas från avsnitt B.1.2. 

Beräkningsgången exemplifieras i avsnitt E.1.2 och E.1.3. 

Urspårningsolyckor 

För urspårningsolyckor används frekvensen för järnvägsolycka redovisad i avsnitt 

B.4.1 tillsammans med sannolikheten att ett område påverkas från avsnitt B.1.2. 

Därutöver sker en reduktion med 50 % efter som en urspårning endast kan påverka 

personer antingen på spårets östra eller västra sida. Beräkningsgången är lika den som 

exemplifieras i avsnitt E.1.2 och E.1.3. 

E.1.2 Sannolikheten att en olycka når en viss punkt som en funktion av avståndet 
från transportleden 

I avsnitt C.3 redovisas sannolikhetsfördelningar för resp. olycksscenario och i avsnitt 

B.1.2 redovisas en faktor för att korrigera olycksfrekvensen per km till den faktiska 

påverkan på ett visst avstånd från transportleden. Denna information kombineras 

genom korsvis multiplikation för att ta kunna ta fram en sannolikhetsfördelning som 

en funktion av avståndet från transportleden. Nedan visas ett exempel på beräkning 

avseende transport av explosivämnen i klass 1. 
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De två översta matriserna är utdrag ur Tabell 16 och Tabell 3 och den nedersta 

matrisen skapas genom att multiplicera de med varandra. För överblickbarhetens 

skull redovisas endast studerade avstånd 0-120 m. Naturligtvis sker den korsvisa 

multiplikationen för alla avstånd mellan 0 till 1000 m som redovisas i Tabell 16 och 

Avstånd 

 

Klass 1 

detonation  

10 1,2 % 

20 20,0 % 

30 16,8 % 

40 48,9 % 

50 1,4 % 

60 2,1 % 

70 2,5 % 

80 2,9 % 

90 2,5 % 

100 1,5 % 

120 0,2 % 

  

X 

 Avstånd som studeras, m 

Olyckan når 0 10 20 30 

0 - - - - 

10 0,02 - - - 

20 0,04 0,03 - - 

30 0,06 0,06 0,04 - 

40 0,08 0,08 0,07 0,05 

50 0,10 0,10 0,09 0,08 

60 0,12 0,12 0,11 0,10 

70 0,14 0,14 0,13 0,13 

80 0,16 0,16 0,15 0,15 

90 0,18 0,18 0,18 0,17 

100 0,20 0,20 0,20 0,19 

120 0,24 0,24 0,24 0,23 

 

 

= 

 

 

 

Klass 1 detonation 

Avstånd som studeras, m 

Olyckan når 0 10 20 30 

0 0 % 0 % 0 % 0 % 

10 0 % 0 % 0 % 0 % 

20 0,8 % 0,7 % 0 % 0 % 

30 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0 % 

40 3,9 % 3,8 % 3,4 % 2,6 % 

50 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

60 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

70 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

80 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 

90 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 

100 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

120 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 
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Tabell 3. Slutligen summeras värdena i resp. kolumn i den resulterande matrisen, 

vilket redovisas i Tabell 18 nedan. 

Tabell 18 Sannolikheten att en olycka på en sträcka av 1 km når ett visst avstånd från 

transportleden. 

Avstånd 

 

Urspårning Klass 1 

detonation  

Klass 2  

BLEVE 

Klass 2 

jetflamma 

Klass 2  

UVCE 

Klass 2 

giftmoln 

0 0,021 0,077 0,636 0,038 0,140 0,317 

10 0,0016 0,074 0,636 0,023 0,137 0,316 

20 0,0006 0,061 0,635 0,016 0,126 0,313 

30 0,00002 0,044 0,633 0,014 0,107 0,307 

40  0,017 0,631 0,010 0,095 0,297 

50  0,014 0,628 0,007 0,085 0,282 

60  0,011 0,625 0,003 0,080 0,268 

70  0,008 0,620 0,0002 0,076 0,253 

80  0,004 0,616 - 0,072 0,240 

90  0,002 0,610 - 0,068 0,228 

100  0,0003 0,604 - 0,065 0,218 

120  - 0,589 - 0,059 0,202 

140  - 0,571 - 0,052 0,189 

160  - 0,549 - 0,046 0,178 

180  - 0,523 - 0,040 0,167 

200  - 0,493 - 0,033 0,158 

220  - 0,457 - 0,027 0,149 

240  - 0,413 - 0,022 0,141 

260  - 0,355 - 0,017 0,135 

280  - 0,278 - 0,014 0,129 

300  - 0,178 - 0,011 0,123 

320  - 0,086 - 0,008 0,117 

340  - 0,029 - 0,006 0,112 

360  - 0,003 - 0,004 0,107 

380  - - - 0,003 0,102 
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Tabell 18 Sannolikheten att en olycka på en sträcka av 1 km når ett visst avstånd från 

transportleden.(forts.) 

Avstånd Klass 2 UVCE Klass 2 giftmoln 

400 0,002 0,097 

450 0,001 0,084 

500 0,0002 0,072 

550 - 0,061 

600 - 0,051 

650 - 0,042 

700 - 0,034 

800 - 0,020 

900 - 0,008 

Tabell 18 Sannolikheten att en olycka på en sträcka av 1 km når ett visst avstånd från 

transportleden.(forts.) 

Avstånd 

 

Klass 3 pölbrand 

direkt 

Klass 3 pölbrand 

fördröjd 

Klass 3 

giftmoln 

Klass 5 

detonation  

Klass 6 

giftmoln 

Klass 8 

frätskada 

0 0,038 0,059 0,101 0,260 0,033 0,02 

10 0,028 0,055 0,098 0,259 0,022 - 

20 0,014 0,035 0,088 0,257 0,0002 - 

30 - 0,022 0,069 0,253 - - 

40 - 0,004 0,055 0,247 - - 

50 - - 0,042 0,240- - - 

60 - - 0,028 0,230 - - 

70 - - 0,020 0,219 - - 

80 - - 0,011 0,204 - - 

90 - - 0,009 0,187 - - 

100 - - 0,007 0,164 - - 

120 - - 0,004 0,072 - - 

140 - - 0,002 - - - 

160 - - 0,001 - - - 
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E.1.3 Beräkning av individrisk 

I detta avsnitt redovisas hur individrisken beräknas för ett enskilt scenario – 

detonation av explosivt ämne i klass 1. Beräkningen utgör ett exempel på metodiken 

för att ta fram individrisken och upprepas sedan i modellen för samtliga scenarier som 

beskrivs i avsnitt 3.1.3. 

1. Olycksfrekvensen för detonation av explosivt ämne i RID-klass 1 på Södra 

stambanan hämtas från Tabell 8 (basprognosen) och är 1,7∙10-8 per kilometer och 

år. 

2. Med hjälp av information om sannolikheten att konsekvensen påverkar ett visst 

avstånd från transportleden givet en olycka på en vägsträcka av 1 km (se Tabell 

18) kan individrisken beräknas, vilket görs i Tabell 19. 

Tabell 19 Beräkning av individrisk för transport av explosiva ämnen i RID-klass 1 på 

Södra stambanan. 

Avstånd, m 

Sannolikhet att konsekvensen når 

ett visst avstånd vid olycka på en 

sträcka av 1 km 

 

 

Individrisk, per år 

0 0,077 0,077 x 2,0∙10-8 = 1,55∙10-9 

10 0,074 0,074 x 2,0∙10-8 = 1,49∙10-9 

20 0,061 0,061 x 2,0∙10-8 = 1,23∙10-9 

30 0,044 0,044 x 2,0∙10-8 = 8,85∙10-10 

40 0,017 0,017 x 2,0∙10-8 = 3,42∙10-10 

50 0,014 0,014 x 2,0∙10-8 = 2,81∙10-10 

60 0,011 0,011 x 2,0∙10-8 = 2,21∙10-10 

70 0,008 0,008 x 2,0∙10-8 = 1,61∙10-10 

80 0,004 0,004 x 2,0∙10-8 = 8,04∙10-11 

90 0,002 0,002 x 2,0∙10-8 = 4,02∙10-11 

100 0,0003 0,0003 x 2,0∙10-8 = 6,03∙10-12 

E.2 Modell för beräkning av samhällsrisk 

Beräkningar av samhällsrisk syftar till att försöka uppskatta skadeutfallet när en 

olycka väl inträffar. Skadeutfallet styrs av vilket scenario (se avsnitt 3.1.3) som inträffar 

samt hur många människor som befinner sig utomhus i anslutning till olyckan vid den 

aktuella tidpunkten. Samhällsriskberäkningarna kan inte göras med sådan precision 

att de visar på faktisk risk, utan de måste göras schablonmässigt utifrån ett antal givna 

förutsättningar. Syftet med denna beräkning är att visa att Eslövs centrala delar kan 

förtätas utan att samhällsrisken blir otillfredsställande. Beräkningarna är generella för 

Eslöv (längs med Södra stambanan). 
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E.2.1 Indata 

Modellen för beräkning av samhällsrisken är uppbyggd med en iterativ process där 

statistiska fördelningar används för att ta fram skadeutfallet för tänkbara olyckor. 

Modellen bygger på följande huvudsakliga indata. 

Befolkningstäthet 

Befolkningstätheten utmed transportleden karakteriseras med följande 

schablonvärden: 

 Tät stadsbebyggelse – 10 000 invånare/km2. 

 Stadsbebyggelse – 5 000 invånare/km2. 

 Bostads- och industriområde – 2 500 invånare/km2. 

När Södra stambanan passerar genom Eslöv antas andelen stadsbebyggelse vara 50 % 

och andelen bostads- och industriområde 50 %. Detta är en överskattning av 

befolkningstätheten i syfte att utgöra en konservativ bedömning. När 

befolkningstätheten är känd krävs information om hur många människor som vistas 

utomhus under dagtid respektive på natten. En holländsk vägledning anger att 93 % 

befinner sig inomhus under dagtid och 99 % är inomhus på natten48. Dagtid antas råda 

mellan 08:00-18:30 och natt mellan 18:30-08:00. Dessa värden bedöms vara relevanta 

även för Eslöv. 

Påverkansområde 

I avsnitt C.3 redovisas olyckornas utbredning i form av statistiska fördelningar. Denna 

information används för att bestämma hur stor yta som olyckan påverkar. De finns två 

olika typer av påverkansområde: 

 Cirkulär utbredning, t.ex. bränder och explosioner. 

 Konformad utbredning, t.ex. utsläpp av giftig gas. 

Påverkansområdet (m2) vid cirkulär utbredning bestäms genom att använda olyckans 

utbredning som radie och därefter beräkna den yta (   2A r ) som påverkas. Om det 

finns ett bebyggelsefritt område ska beräknat påverkansområde minskas med ytan 

som detta område upptar. Vid konformad utbredning beräknas konsekvensområdet 

på liknande sätt efter kännedom om spridningsvinkeln49 (   2A r ). 

E.2.2 Beräkning av samhällsrisk 

Beräkningen av samhällsrisk sker med hjälp av statistisk simulering där värden 

slumpas fram från de fördelningar som representerar indata till modellen. Modellen 

består av ett antal ”frågor”, vilka besvaras med hjälp av de fördelningar som beskriver 

indata, se Tabell 20. En iteration består av att samtliga frågor i Tabell 20 besvaras. 

 

                                                      
48 TNO, Guideline for quantitative risk assessment, CPR 18E. 
49 Mer information om spridningsvinkeln ( ) finns i avsnitt B.1.1. 
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Tabell 20 Modell för beräkning av samhällsrisk. 

Fråga Svarsalternativ Kommentar 

Vilken tidpunkt? Dag 

Natt 

Bestämmer hur många 

människor som är 

utomhus. Se avsnitt E.2.1. 

Vilket scenario? Klass 1 detonation 

Klass 2 BLEVE 

Klass 2 jetflamma 

Klass 2 UVCE 

Klass 2 giftmoln 

Klass 3 pölbrand (direkt) 

Klass 3 pölbrand (fördröjd) 

Klass 3 giftmoln 

Klass 5 detonation 

Klass 6 giftmoln 

Klass 8 

Se avsnitt B.4.3 för 

information om frekvenser. 

Riskområde? 0-1 000 m Bestämmer hur långt från 

olycksplatsen som dödsfall 

kan inträffa. Information 

finns i avsnitt C.3. 

Påverkansområde? Cirkulärt 

Konformat 

Avgör hur stor yta som 

påverkas av olyckan. Se 

avsnitt E.2.1. 

Efter en iteration finns således information om hur befolkningstätheten i anslutning 

till olyckan samt hur stort påverkansområde som olyckan har. Därmed är det möjligt 

att beräkna antalet omkomna med följande uttryck. 

 2 2( / ) ( )Antaldöda Befolkningstäthet pers km Påverkansområde km  

Antalet iterationer (upprepningar) är högt (1 000 000) för att säkerställa att alla möjliga 

kombinationer av olycksscenarier, tidpunkter och olycksplacering kommer med i 

resultatet. För varje iteration sparas information om ”antal döda” och när 

simuleringen är klar kan en statistisk fördelning för antalet döda tas fram. Denna 

fördelning används sedan tillsammans med frekvensen för olycka för att plotta en s.k. 

FN-kurva (se avsnitt 1.5.1). 
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Notera att varje gång som påverkansområdet antar ett positivt värde, dvs. då 

riskområdet är större än det bebyggelsefria avståndet antas att minst 1 människa 

omkommer. Konsekvensen (antal döda) avrundas alltid uppåt till närmsta heltal. 

Detta ger en viss överskattning av samhällsrisken för N = 1, men samtidigt finns det 

inget enkelt sätt att avgöra om det finns minst en människa i påverkansområdet. 

Därför måste det förutsättas att så är fallet. 

Samtliga personer som vistas utomhus inom påverkansområdet antas omkomma. För 

personer som befinner sig inomhus omkommer en viss andel av personerna. I Tabell 

21 redovisas de bedömningar som använts för att uppskatta andelen omkomna 

inomhus50,51. 

Tabell 21 Andel av personer inomhus som omkommer vid viss skadeverkan. 

Skadeverkan Andel inomhus som omkommer 

Tryckskada 50 % 

Brännskada (pölbrand) 0 % 

Brännskada (övrigt) 5 % 

Förgiftning 10 % 

Frätskada 0 % 

I beräkningen av samhällsrisken ansätts ett bebyggelsefritt avstånd på 25 m. 

Bebyggelsetätheten antas vara densamma på ömse sidor om Södra stambanan i syfte 

att förenkla riskvärderingen. 

E.3 Resultat 

I Figur 18-Figur 20 redovisas individrisken för Södra stambanan genom Eslöv som 

funktion av avstånd från närmsta spår. Individrisken för järnvägsolycka utgörs av 

summan av individriskerna för urspårning och farligt gods. 

                                                      
50 TNO, Guideline for quantitative risk assessment, CPR 18E. 
51 Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Översiktsplan för Göteborg - Fördjupad för sektorn 

transporter av farligt gods, Bilagor 1-5. 1997. 
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Figur 18 Individrisk (urspårning) som en funktion av avståndet från Södra 

stambanan förbi Eslöv. 

 

Figur 19 Individrisk (farligt gods) som en funktion av avståndet från Södra 

stambanan förbi Eslöv. 
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Figur 20 Individrisk (järnvägsolycka) som en funktion av avståndet från Södra 

stambanan förbi Eslöv. 

I Figur 21 redovisas samhällsrisken utmed Södra stambanan (förbi Eslöv) med ett 

bebyggelsefritt avstånd på 25 m till närmsta spår. 

 

Figur 21 Samhällsrisk utmed Södra stambanan förbi Eslöv. 
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F. Känslighetsanalys 

Riskanalysen utförs med en analysteknik som bygger på en omfattande och detaljerad 

hantering av den variation och osäkerhet som kan förknippas med riskbedömningar. 

Metodiken följer det arbetssätt som använts för underlaget till Länsstyrelsens i Skåne 

läns riktlinjer (RIKTSAM)52 och i de fall där specifika indata saknas har värden, 

fördelningar och annan betydelsefull information hämtats från RIKTSAM. 

F.1 Olycksfrekvenser 

F.1.1 Trafikeringsalternativ 

Riskbedömningen utgår från basprognosen för år 2030. Basprognosen är den 

trafikering som Trafikverket utgår från i bl.a. kapacitetsbedömningar. Någon 

ytterligare ökning bedöms inte vara motiverad. 

F.1.2 Uppdelning i olika ADR-klasser 

De finns olika källor som kan användas för att kartlägga transporter av farligt gods. 

Den första källan är nationell statistik som publiceras årligen53 och den andra källan är 

en undersökning som gjorts av Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) för det 4:e kvartalet år 1998 samt september månad 

2006. Kartläggningarna av Räddningsverket bedöms ha för svag precision för att 

kunna användas i riskbedömningen. Därför använder riskanalysen använder nationell 

statistik för att dela upp det farliga godset i olika ADR-klasser. 

För att kunna bedöma risknivåerna krävs ytterligare information om fördelning av 

farligt gods inom resp. ADR-klass. Det är nödvändigt att känna till andelen 

massexplosiva varor, andelen giftiga och brandfarliga gaser, etc. Denna information 

finns inte dokumenterad i några källor, utan riskanalysen bygger på den uppdelning 

som finns redovisad i Länsstyrelsen i Skåne läns riktlinjer. 

För transport på järnväg står pölbränder vid utsläpp av RID-klass 8 som kan ge 

frätskador för 77 % av antalet olyckor och utsläpp av vätskor i RID-klass 3 som kan ge 

brännskador och brandspridning för 21 %. Tillsammans utgör dessa två olyckstyper 

98 % av de tänkbara olyckorna. 

  

                                                      
52 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg och järnväg med 

transport av farligt gods, Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:06. 
53 Trafikanalys, Bantrafik 2012, Statistik 2013:28. 
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F.2 Konsekvenser av olyckor med farligt gods 

F.2.1 Beräkningsmodeller 

Modellerna som används för att beräkna konsekvenser av olyckor bygger i huvudsak 

på information som finns tillgänglig i den s.k. FOA-handboken54. I stort är det samma 

modeller som Länsstyrelsen i Skåne läns ”RIKTSAM”55 bygger på, med undantag av 

vissa förbättringar. Bl.a. modelleras utsläpp av giftiga gaser med både jet- och 

tunggassteg, vilket RIKTSAM inte gör. Detta ger mer realistiska (och längre) 

konsekvensområden i föreliggande riskanalys. 

F.2.2 Indata 

Val av indata har stor betydelse för konsekvensberäkningarna och i många fall är 

indata förknippade med stor variation eller osäkerhet. Indata där variationen spelar 

roll är exempelvis väder- och vindförhållanden och indata som är förknippad med stor 

osäkerhet är t.ex. hålstorlek vid utsläpp. 

Väder- och vindförhållanden 

Väder- och vindförhållanden baseras på generisk statistik för Sverige. Statistiken gör 

det möjligt att ta fram diskreta sannolikhetsfördelningar för atmosfärens stabilitet och 

kontinuerliga fördelningar för vindhastigheten för resp. stabilitetsklass. 

Generella indata och ämnesspecifika uppgifter 

Exempel på generella indata är flödeskoefficienter och höjd på vätskepelare (i tanken), 

samt de hålstorlekar som kan uppkomma vid en olycka. Hålstorlekarna är de samma 

som i RIKTSAM, med sannolikheter från VTI56: 

 Litet hål (62,5 %), 10 mm diameter, 1 kg/s 

 Medelstort hål (20,8 %), 30 mm diameter, 12 kg/s 

 Stort hål (16,7 %), 110 mm diameter, 160 kg/s 

Dessa hålstorlekar är betydligt större än de som redovisas av Räddningsverket57 där 

håldiametrar på 3, 9 resp. 31 mm används, vilket ger källstyrkor på 0,1-20 kg/s. En 

brittisk studie58 använder 2 resp. 35 kg/s i sina beräkningar.  

  

                                                      
54 Fischer, S. m.fl., Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor. Metoder för bedömning 

av risker. Försvarets Forskningsanstalt, Stockholm, 1997. 
55 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg och järnväg med 

transport av farligt gods, Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:06. 
56 Väg- och Trafikforskningsinstitutet, Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av 

farligt gods på väg och järnväg, rapport nr 387:4, 1994. 
57 Räddningsverket, Farligt gods – riskbedömning vid transport, 1996. 
58 HMSO, Major hazard aspects of the transport of dangerous substances – report and appendices, 

Advisory Committee on Dangerous Substances, Health & Safety Commission, London, 1991. 

104 ( 289 )



 

2017-02-09 

Sida 66 (71) 
Projekt 293 

 

 

Skadekriterier 

Riskanalysen berör skador på människor och använder olika skadekriterier för 

exponering av giftiga gaser, värmestrålning och tryck. Konsekvensområdet bestäms 

av avståndet från utsläppskällan till en punkt där en dödlighet på 50 % inträffar. En 

förenkling som görs i enlighet med metodik redovisad i CPQRA59 är att anta att alla 

människor omkommer inom området 100 till 50 % dödlighet och i området 50 till 0 % 

omkommer ingen. Vid en verklig olycka kan människor som befinner sig inom 

konsekvensområdet överleva samtidigt som människor utanför kan omkomma. 

Användningen av 50 % dödlighet skall därför ses som ett genomsnitt. Den exponering 

som ger 50 % dödlighet kallas även för LC50-värde. LC50-värdet kan bestämmas med 

kännedom om exponering och tid. CPR 18E60 har använts som inspiration för de 

exponeringstider som används, vilka är 30 min för giftig gas och 30 s för brännskada. 

Olyckans startpunkt 

Godståg passerar Eslöv på spår 2-5 där spår 5 ligger närmst berörda fastigheter. 

Avståndet mellan närmsta och yttersta spår är c:a 15 m. Samtliga olyckor antas dock 

inträffa på det närmsta spåret, samtidigt som urspårningen sker mot planområdet. Det 

betyder att konsekvenserna överskattas. 

F.2.3 Beräkningsresultat 

Eftersom flertalet av variablerna beskrivs med sannolikhetsfördelningar i stället för 

punktvärden, utgör också resultatet statistiska fördelningar, vilka kan redovisas med 

medelvärde, standardavvikelse och ett konfidensintervall. 

Tabell 22 Medelvärde och konfidensintervall för konsekvensberäkningarna. 

Scenario Medel 5 % 95 % 

Klass 1 detonation  tryck 35 m 20 m 77 m 

Klass 2 BLEVE  brännskada 308 m 268 m 352 m 

Klass 2 jetflamma brännskada61 15 m 6 m 57 m 

Klass 2 UVCE  brännskada 63 m 17 m 240 m 

Klass 2 giftmoln  förgiftning 187 m 42 m 800 m 

Klass 3 pölbrand (direkt)  brännskada 15 m 7 m 26 m 

Klass 3 pölbrand (fördröjd)  brännskada 24 m 10 m 41 m 

Klass 3 giftmoln  förgiftning 42 m 15 m 77 m 

Klass 5 detonation  tryck 42 m 31 m 52 m 

Klass 6 giftmoln  förgiftning 12 m 5 m 18 m 

Klass 8  frätskada 10 m 10 m 10 m 

                                                      
59 Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 

Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, New York, 1989. 
60 TNO, Guideline for quantitative risk assessment, CPR 18E. 
61 Notera att nivåskillnaden mellan väg E 22 och planområdet gör att konsekvenserna av en 

jetflamma inte kan påverka intilliggande bebyggelse. 
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Tabellen ovan visar att några av scenarier har ett relativt stort konfidensintervall där 

95 %-värdet avviker stort från medelvärdet. För att kunna göra ett urval av de 

variabler som har störst betydelse för beräknat konsekvensområde studeras resp. 

olycksscenarios betydelse för risknivån, se Figur 22. 

 

Figur 22 Olycksscenariots betydelse för risknivån. 

Figur 22 visar att det i huvudsak är två scenarier som bestämmer individriskens värde 

i det studerade avståndsintervallet (upp till 40 m). Dessa är brännskador till följd av 

utsläpp av brandfarlig vätska samt förgiftning till följd av utsläpp av giftig vätska eller 

gas. Således är det osäkerheter förknippade med dessa olyckor som är av störst 

betydelse för fortsatt analys.  

Konsekvensområdet för pölbränder bestäms i huvudsak av antagen hålstorlek och till 

viss del av antagen strålningsandel. Hålstorleken har drygt 5 ggr så stor påverkan på 

resultatet i jämförelse med strålningsandelen.  

Det är tre variabler som har störst betydelse för konsekvensområdet för gasutsläpp 

som driver iväg med vinden – hålstorleken, vindhastigheten och stabilitetsklassen. 

Variablernas inbördes betydelse är 6,5 - 1,6 - 1, vilket innebär att det är hålstorleken 

som dominerar konsekvensområdets storlek. Kunskapsunderlaget för val av 

källstyrkor är sparsamt, men valda värden är konservativa i förhållande till andra 

modeller och riktlinjer. 
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F.3 Slutsatser 

De variabler som påverkar riskbedömningen mest är utsläppets källstyrka 

(hålstorlek), vindhastighet och atmosfärens stabilitet. De två sistnämnda variablerna 

har bestämts med hjälp av generell väderstatistik och bedöms vara robusta i 

sammanhanget. Källstyrkan bygger på antaganden med ett relativt begränsat 

kunskapsunderlag. I föreliggande riskanalys används dock källstyrkor som klart 

överstiger värden som går att finna i andra vägledningar och rekommendationer. 

Rekommendationerna i avsnitt 6.3 bedöms vara tillräckligt robusta inte nödvändiga 

att justera. 
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G. Säkerhetshöjande åtgärder 

G.1 Skydd mot brandspridning 

En pölbrand uppkommer vid utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor. 

Strålningsvärmen från dessa bränder är intensiv samtidigt som den avtar exponentiellt 

med avståndet. strålningsnivån ska understiga det värde på 14 kW/m2 som ger 

upphov till 2:a gradens brännskador (se Tabell 14) resp. det värde på 15 kW/m2 som 

ger brandspridning till byggnader62. 

För att kunna bedöma på vilket avstånd som det finns risk för brandspridning görs 

beräkningar av värmestrålning för en dimensionerande pölbrand63 på 200 m2, vilket 

ger en flamma som är 21 m hög och 16 m bred. Utgående strålning från branden är 43 

kW/m2 och för att brandspridning/brännskador inte ska ske måste synfaktorn 

understiga 0,33. Synfaktorn understiger detta värde på 14 m avstånd från branden. 

Beräkningarna redovisas nedan och gäller för motstående ytor (fasader parallella med 

spårområdet). Notera att avståndet (c) är det som söks för att synfaktorn (Fd1-2) inte ska 

överstiga 0,33. 

 

1 1

d1-2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 a b b a
F tan tan

2 a c a c b c b c

 
    

        
         

 

a/2 = 8 m 

b/2 = 10,5 m 

c = 15 m 

4 x Fd1-2 = 4 x 0,079 = 0,32 

Beräkningarna ovan visar att ett skyddsavstånd på 15 m är tillräckligt för att undvika 

brandspridning och brännskador. Men, då avståndet ska mätas från pölens närmsta 

kant mot byggnaden uppstår några osäkerheter. Det är nödvändigt att anta att pölen 

breder ut sig mot planområdet och dess diameter är i storleksordningen 20 m. Därför 

är det nödvändigt att skydda byggnader inom 35 m mot brandspridning. 

Byggnader som skyddas av nivåskillnader, vallar eller andra konstruktioner kan ofta 

utformas utan krav på brandskyddsåtgärder på de fasader som vetter mot järnvägen. 

Samma sak gäller för ytor som är vinkelräta, oavsett om det rör sig om tak eller väggar. 

G.2 Högt placerade luftintag 

Många av de giftiga gaser som transporteras på väg och järnväg är s.k. tunga gaser, 

vilket betyder att de har högre densitet än den omgivande luften och sprider ut sig 

längs marknivån. Efterhand som att gasmolnet blandas upp med luft minskar 

densiteten och till slut är densitetsskillnaden mellan omgivande luft och molnet 

försumbar.  

                                                      
62 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd i byggnader. 
63 Brandens yta på 200 m2 motsvarar ytan som ett stort läckage av en hel tank, c:a 20 m3, 

resulterar i. Kolväten brinner med en förbränningshastighet på 0,1 kg/m2s, vilket ger en 

effektutveckling på c:a 370 MW för en pöl på 200 m2. 

b
A

dA

2

1

a c
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I avsnitt C.1.4 beskrivs flödesschemat för spridning i luft. Det s.k. tunggassteget har i 

90 % av fallen en räckvidd på mindre än 200 m, vilket medför att en säkerhetshöjande 

åtgärd som högt placerade luftintag i teorin kan vara effektiv för att minska hur 

mycket gas som kommer in i en byggnad. 

Med hjälp av modellen ”Spridning Luft”, version 1.4.3 tillgänglig via programpaketet 

RIB som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, undersöks hur 

koncentrationen varierar i höjdled på tre avstånd (40, 80 samt 120 m från 

utsläppspunkten). Tre olika höjder studeras (2 m, 8 m och 14 m ovan mark), vilka är 

representativa för byggnader med varierande våningsantal. Beräkningarna utförs för 

stabilitetsklass D och en vindhastighet på 5 m/s samt för statabilitetsklass F och en 

vindhastighet på 2 m/s. Gasen utgörs av svaveldioxid och källstyrkan 4,0 kg/s 

motsvarar ett rörbrott. 

Resultatet redovisas i Figur 23 och Figur 24 där koncentrationen 2 m ovan mark utgör 

ett referensfall och det värde som övriga resultat normeras mot. Ett värde större än 

100 % innebär att koncentrationen på den studerande höjden är högre än den för 

referensfallet och ett värde på mindre än 100 % innebär att koncentrationen är lägre 

än referensfallet. 

 

Figur 23 Relativ koncentration på olika höjder och olika avstånd från 

utsläppspunkten givet stabilitetsklass D och 5 m/s. 
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Figur 24 Relativ koncentration på olika höjder och olika avstånd från 

utsläppspunkten givet stabilitetsklass F och 2 m/s. 

Båda figurerna visar att högt placerade luftintag skulle ge en påtaglig minskning av 

koncentrationen inomhus vid ett utsläpp med giftig gas. Effekten blir större ju närmre 

utsläppspunkten som byggnaden är placerad och ju högre luftintaget är placerat. Men, 

det är framförallt aktuella väder-och vindförhållanden som styr. Vid stabil skiktning 

så trycks gasmolnet ner mot marken av den ovanliggande luften, vilket ger mindre 

utblandning i höjdled. För detta fall har luftintagets placering mycket stor betydelse 

inom hela riskhanteringsområdet. Sammanfattningsvis ger en placering av luftintag 

på c:a 8 m höjd ovan mark möjlighet till en påtaglig riskminskning. 
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2020-10-01
Annika Lagerqvist Kommunstyrelsens arbetsutskott
+4641362284 
Annika.Lagerqvist@eslov.se 

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

Förslag att godkänna försäljning av Löberöd 1:214, 
Löberöd

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har ett pågående exploateringsprojekt för Löberöd 1:214, 
Löberöd. En ny detaljplan antogs för området den 11 april 2012. Detaljplanen 
möjliggör att marken används för bostadsändamål. Kommunledningskontoret fick 
genom kommunstyrelsens arbetsutskott, § 12 den 29 januari 2019, i uppdrag att 
genomföra en markanvisningstävling för fastigheten. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade § 89 den 24 juni 2019 att utse Eslövs Bostads AB:s förslag 
till vinnare i markanvisningstävlingen. Markanvisningsavtal med Eslövs Bostads AB 
godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott § 134 den 15 oktober 2019. Under 
markanvisningstiden har Eslövs Bostads AB låtit göra en geoteknisk- och 
markmiljöundersökning. Undersökningen visade att det fanns föroreningar i marken. 
Med anledning av dessa uppgifter godkände kommunstyrelsens arbetsutskott § 47 
den 14 april 2020 ett tillägg till markanvisningsavtalet. Tillägget innebar en sänkning 
av köpeskillingen med 500 000 kr under förutsättning att Eslövs Bostads AB 
ansvarar för och bekostar sanering av marken och inte ställer några ytterligare krav 
på kommunen med anledning av föroreningar och sanering.

Beslutsunderlag
Tillägg till markanvisningsavtal avseende Löberöd 1:214
Förslag till köpeavtal avseende Löberöd 1:214
Översiktskarta över fastigheten Löberöd 1:214

Beredning
Markanvisningsavtalet mellan Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun löpte ut den 
30 september 2020 utan att bygglov beviljats. Bygglovsansökan har lämnats in och 
ärendet ska behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober. 
Köpets giltighet villkoras av att bygglov beviljas och vinner laga kraft samt att 
Eslövs Bostads AB erhåller investeringsstöd inom 6 månader från att bygglov vinner 
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laga kraft. Köpeavtalet reglerar att köparen åtar sig ansvaret för avhjälpande av 
föroreningar som finns i marken.
  
För att säkerställa att byggnation sker inom en viss tid har en klausul om vite tagits in 
i köpeavtalet. Om bebyggelse inte är färdigställd inom 19 månader från 
lagakraftvunnet bygglov ska köparen betala ett vite om 270 000 kronor och vidare 
45 000 kronor per månad. Med färdigställd bebyggelse menas att bebyggelsen är 
färdigställd i enlighet med beviljat bygglov och att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har gett slutbesked alternativt interimistiskt slutbesked 
för hela byggnationen. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att köpeavtalet godkänns vilket innebär att 
fastigheten Löberöd 1:214 säljs till Eslövs Bostads AB för en köpeskilling av 
900 000 kr.  

Förslag till beslut
- Förslag till köpeavtal avseende Löberöd 1:214 godkänns

Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen
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KÖPEAVTAL 
 
 
Säljare: Eslövs kommun, 212000-1173,  
 genom dess kommunstyrelse, 
 241 80 Eslöv, 
 nedan kallad kommunen 
 
Köpare: Eslövs Bostads AB, 556095-2391, 

Box 225,  
241 23 Eslöv, 

 nedan kallad köparen 
 
Fastigheten: Eslöv Löberöd 1:214, 
 nedan kallad fastigheten 
 
 ______________________________ 
 
 
1. Kommunen överlåter och försäljer till köparen fastigheten för en köpeskilling av 900 000 

(niohundratusen) kronor. Köparen tillträder fastigheten 7 dagar efter att bygglov avseende 
uppförande av 12 bostäder i enlighet med vinnande förslag i markanvisningstävling för Löberöd 
1:214 vunnit laga kraft under förutsättning att hela köpeskillingen då betalats. 
 

2. Köpeskillingen innefattar inga anslutningsavgifter. 
 

3. Köpeskillingen ska till kommunen inbetalas kontant senast på tillträdesdagen. Äganderätten till 
fastigheten övergår till köparen först då hela köpeskillingen har betalats. Om inte hela 
köpeskillingen är betald på tillträdesdagen äger kommunen rätt att häva köpet utan rätt till 
vederlag för köparen. När köpeskillingen är betald ska köpebrev utfärdas och överlämnas till 
köparen. 

 
4. Fastigheten överlåts fri från panträtter och i nu befintligt skick. Köparen, som beretts tillfälle att 

undersöka fastigheten, godtar dess skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
kommunen på grund av fel eller brister. 

 
5. Under markanvisningstiden har köparen beställt en markundersökning, se Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) och PM – Geoteknik och markmiljö, bilaga 1. Undersökningen visar 
att det finns föroreningar, bland annat arsenik, i marken. Köpeskillingen är satt utifrån 
förutsättningen att fastigheten överlåtes i befintligt skick och att köparen åtar sig ansvar för 
avhjälpande av föroreningar i marken i enlighet med 10 kap Miljöbalken, vilket innebär att 
bolaget ansvarar för och bekostar nödvändig sanering. Köparen avstår därmed från att ställa krav 
på kommunen med anledning av föroreningar och sanering. 

 
6. Det åligger köparen att senast 19 månader efter att bygglov vunnit laga kraft ha färdigställt 

bebyggelse i enlighet med beviljat bygglov. Med färdigställd bebyggelse menas att bebyggelsen 
är färdigställd i enlighet med beviljat bygglov samt att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 
gett slutbesked alternativt interimistiskt slutbesked för hela byggnationen. Skulle slutbesked 
alternativt interimistiskt slutbesked inte ha getts inom föreskriven tid utgår ett vite om 270 000 
kr. Vitesbeloppet är förfallet till betalning en vecka efter att sagda tidsfrist går ut.  
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Skulle slutbesked eller interimistiskt slutbesked inte vara beviljat inom ovan angiven tid utgår 
därutöver ytterligare vite om 45 000 kr för varje påbörjad månad räknat från och med 20 
månader från lagakraftvunnet bygglov och till dess att slutbesked är beviljat enligt vad som sägs 
ovan.  

 
Vitesbeloppen enligt ovan förfaller till betalning vid anfordran efter att dröjsmål föreligger.  

 
7. Från och med tillträdesdagen ska köparen betala utgående avgifter och kostnader för 

fastigheten.  
 

8. Med detta köp förenade lagfartskostnader, stämpelskatten inberäknad, betalas av köparen. 
 

9. Köpeavtalet är för sin giltighet beroende av att  
1. det godkänns av kommunstyrelsens arbetsutskott i Eslövs kommun genom beslut 

som senare vinner laga kraft  
2. bygglov avseende uppförande av 12 bostäder i enlighet med vinnande förslag i 

markanvisningstävling för Löberöd 1:214 vinner laga kraft 
3. köparen senast 6 månader efter lagakraftvunnet bygglov beviljas statligt 

investeringsstöd för hyresbostäder enligt inlämnad ansökan  
 
10. Köparen får inte överlåta fastigheten vidare utan kommunens godkännande innan den är 

bebyggd.  
 
Bilagor:  

1. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM – Geoteknik och markmiljö  
2. Ansökan om bygglov 
 

 
Eslöv den  
För Eslövs kommun, 
dess kommunstyrelse: 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Johan Andersson Eva Hallberg 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
 
Bevittnas: 
 
 
______________________________ ______________________________ 
 
Ort den 
För Eslövs Bostads AB 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Mikael Wehtje Henrik Månsson  
 
Bevittnas: 
 
 
______________________________ ______________________________ 
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2019-12-20 

D883 

Eslöv, Löberöd 1:214 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM –  

Geoteknik och markmiljö 
 

1. Objekt 

Uppdragsgivare Eslövs Bostads AB, kontakt Erik Lunderup. 

 

Fastighet/Område Eslöv, Löberöd 1:214. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra 

undersökning av de marktekniska förhållandena inför planering, 

projektering och utförande av nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan 

med 16 lägenheter. 

 

Redovisning I denna handling, ”Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM 

– Geoteknik och markmiljö”, redovisas samtliga i projektet utförda 

geotekniska undersökningar i tabell och på ritning enligt nedan samt 

beskrivs markförhållandena och lämnas rekommendationer för 

dimensionering, grundläggning, schakt, ev. åtgärder, risk m.m. 

  

Undersökningsområde inom röd 

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 Resultaten från undersökningsborrningen skall utgöra underlag för 

utvärdering av resultaten och framtagning av förutsättningar för 

planering, projektering och utförande av byggnation inom området. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit situationsplan i pdf- och dwg-format. 

 

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 kartor och brunnsarkiv för området. 

• Studie av internetbaserade flygbilder och kartor. 

• Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga samt till Naturvårdsverkets (NVs) ramverk. För information om 

laboratorie- och fältundersökningar för bestämning av geotekniska 

parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 1997-2 tabell 4.1 nedan. 

 
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, 

trycksondering 

Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013. 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Markradon Enligt leverantören, GJABs instruktioner. 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004  
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Markradonanalyser (externt) Enligt laboratoriets, GJAB i Lund, kvalitetssystem. 

Externa laboratorieanalyser; 

miljö/markförorening 

Enligt resp. laboratoriums kvalitetssystem; Eurofins i 

Lidköping. 

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 (NVs) rapport 5976 (september 2009), riktvärden för förorenad mark, inkl. 

revidering å 160701. 

NV rapport 2010:1, återanvändning av avfall för anläggningsändamål. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och aktuell markanvändning 

Allmänt Inom området planeras nybyggnation av flerbostadshus i 2 plan med 

16 lägenheter. 
 

Geoteknisk Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerad anläggning bör kunna hänföras till GK1. 

 

Markanvändning Bostadsmark bör generellt klassas som känslig markanvändning (KM) 

enligt Naturvårdsverkets (NVs) nomenklatur. Även begreppet MKM 

(mindre känslig markanvändning), MRR (Mindre än Ringa Risk) och 

FA (Farligt Avfall) används nedan. 

 

6. Fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökning har utförts under november månad 2019 av PQAB. 

Undersökningen har utförts med borrbandvagn typ Geotech 504, 

operatör Dan Svensson, LL Geoteknik. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB har omfattat nedanstående. 

• Skruvprovtagning i 10 punkter, inklusive uttag av prover för fält- 

och laboratorieanalyser. 

• CPTu-sondering i 2 punkter. 

• Trycksondering i 5 punkter. 

• Installation av grundvattenrör i 2 punkter. 

• Installation och upptagning av markradondetektorer i 2 punkter. 

 

Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna har utförts av 

Ciprian Costin, PQAB, med GPS-teknik i koordinatsystem 

Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000. 

7. Laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under december 2019. 

Upptagna prover har hanterats och okulärbesiktigats av PQAB, 

varefter utvalda prover skickats för analys.  
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Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

• Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

• Markradonanalyser, GJABs laboratorium i Lund. 

• Kemiska miljöanalyser, Eurofins ABs ackrediterade laboratorium i 

Lidköping. 

 

Laboratorieanalyser Upptagna prover har analyserats med avseende på följande: 

• Jordartsklassificering på samtliga prover. 

• Markradonhalt på två detektorer. 

• Kemisk analys m.a.p. metaller, PAH och ”olja” på 12 jordprover. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet ligger i Löberöd i sydöstra delen av Eslövs 

kommun. Fastigheten är 1855 m2 och begränsas av Rolsbergavägen i 

norr och Järnvägsgatan i söder. 

 

Markförhållanden Vid undersökningstillfället utgjordes markytan av en gräsmatta. Inom 

undersökningsområdet förekommer ingen bebyggelse. Enligt borr-

hålsinformation ligger marken med nivåer mellan ca +131 och +131,4. 

 

Jord Marken inom undersökningsområdet utgörs överst av fyllning av 

mulljord, mullhaltig grusig sand med inslag av sten, slagg och tegel till 

mellan ca 0,5 och 1,3 m djup. Underliggande lager domineras av en 

halvfast till fast grusig siltig sand/lera till ca 1,5 à 2,5 m, nivå ca +130 

à +129. Därunder följer vanligen sandmorän till borrade djup, ca 3-

4,5 m djup. 

 

Berg Sedimentärt berg (skiffer) finns enligt SGUs kartmaterial på ca 14 m 

djup. 

 

Grundvatten Grundvatten har kontrollerats under november 2019 i installerade 

grundvattenrör och observerats på ca 1,2–1,7 m djup, motsvarande 

nivåer +130 i norr och +129,5 i söder. 

 

Grundvattennivån varierar med nederbörd och årstid och kan förväntas 

vara både högre och lägre än vad som registrerats i samband med 

denna undersökning. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts inom fastigheten med spårfilm i 

kanister i två punkter. Radonhalten i de båda mätpunkterna uppmättes 

till mellan 17,5–20,3 kBq/m3, se bilaga B.  

 

Med hänsyn tagen till jordart, årstid, grundvattennivå m.m. innebär 

mätvärdena radonhalter i normalriskintervallet varför marken kan 

klassas som normalriskmark. (Lågriskmark 0–10 kBq/m3, 

normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3.) 
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9. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i 

tabell 9.1–9.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2.  

 

Erhållna resultat visar att majoriteten av proverna från fyllningsjord 

har halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för nuvarande 

markanvändning, KM. De högsta föroreningshalterna utgörs främst av 

arsenik och PAH. Observera att ett prov, bh8, mellan 0,5-1,0 meter 

under markytan, påvisar en arsenikhalt på 100 mg/kgTS. Enligt 

Naturvårdsverkets riskbedömningsmanual är dessa halter att betrakta 

som akuttoxiska. Föroreningarna finns alltså i markens yt-/fyllnings-

lager, (ned till ca 0,5 à 1,3 meter under markytan). Föroreningarna 

verkar ha en koppling till innehåll av tegel, slagg och dylikt i proverna 

men i övrigt finns inga signalement på föroreningar. I proverna från 

underliggande naturlig mineraljord har inga förhöjda ämneshalter 

påträffats, utan är <KM och även <MRR. Ingen lukt eller okulär 

påverkan på grundvattnet har kunnat påvisas i samband med 

jordprovtagningen varför heller inga grundvattenprover tagits i detta 

läge. Installerade rör tillåter vid behov provtagning av grundvattnet. 
 

Tabell 9.1. 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 0-0,7 F/grus, sand, mulljord 3,5 56 38 0,1 5,1 13 19 0,1 12 16 120 1,3 0,97 0,14 

2 0,5-1,0 F/mulljord, grus, sand 3,2 37 14 0,1 5,2 14 11 0,034 11 14 41 4,4 2,5 0,41 

4 0,0-0,6 F/något grusig Sand 1 26 18 0,1 2 7,9 5 0,059 4 6,5 18 0,14 0,13 0,0225 

5 0,6-1,0 F/grusig Sand, slagg 6 62 31 0,1 5 48 10 0,076 10 13 71 10 7,2 0,72 

5 1,5-2,0 grusig siltig Sand, sten 1 16 3,3 0,1 2,5 3,7 5,4 0,005 2,7 10 18 0,055 0,0375 0,0225 

6 0,0-0,5 F/mulljord, grus, sand 3,4 49 17 0,1 4,7 18 8,4 0,045 10 11 51 1,8 1,2 0,13 

6 1,7-2,0 sandig Lera(Morän) 1 23 4,6 0,1 3,7 5,8 11 0,005 5,6 12 23 0,055 0,0375 0,0225 

7 0,6-1,0 F/grus, sand, mulljord 9,4 57 27 0,1 6,7 43 13 0,082 14 16 75 3,2 2,5 0,3 

8 0,0-0,5 F/grus, sand, mulljord 15 36 28 0,1 5,3 15 11 0,043 8,6 14 63 1,7 1,2 0,077 

8 0,5-1,0 F/grus, sand, mulljord 100 33 14 0,1 4,8 19 15 0,023 10 12 56 1,4 0,96 0,097 

10 0,4-1,0 F/sandig Mulljord 5,8 41 19 0,1 5,4 20 10 0,067 11 14 53 6,2 3,9 0,35 

10 1,0-1,2 F/sandig Mulljord 4,5 35 17 0,1 5,2 15 9,7 0,047 9,2 14 56 1,5 1 0,11 

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 

 
Tabell 9.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

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 0-0,7 F/grus, sand, mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 22 29 20 < 4,0 1,4 < 0,50 

*2 0,5-1,0 F/mulljord, grus, sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 3,6 2,7 

4 0,0-0,6 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 

*5 0,6-1,0 F/grusig Sand, slagg < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 7,4 14 40 < 4,0 5,3 3,3 

5 1,5-2,0 grusig siltig Sand, sten < 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 

*6 0,0-0,5 F/mulljord, grus, 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 

6 1,7-2,0 sandig Lera(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 

*7 0,6-1,0 F/grus, sand, mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 14 < 4,0 2,2 0,97 

*8 0,0-0,5 F/grus, sand, mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8 0,5-1,0 F/grus, sand, mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*10 0,4-1,0 F/sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 1,1 2,1 

*10 1,0-1,2 F/sandig 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 

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 9.1. 
Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg. 
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10. Härledda värden/dimensionering 

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av 

hävdvunna tabellvärden. Föreslagna parametrar och partial-

koefficienter för dimensionering för planerad byggnation redovisas 

nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Planerade radhusbebyggelse, med normala laster och normal ytlig 

plattgrundläggning, kan dimensioneras i GK1 med ett tillåtet 

grundtryck, fd=100 kPa. Befintlig fyllning skall dock skiftas mot ny 

packad fyllning, se vidare i kap 11 nedan. 

 

GK2 Om oekonomiskt stora konstruktioner erhålls i GK1 kan 

dimensionering istället utföras i GK2, varvid dimensionerings-

parametrar för detta behöver tas fram. 

 

Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge då detta ej behöver 

utföras i GK1. Vid eventuell dimensionering i GK2 utförs 

sättningsberäkning i byggnadskonstruktörens regi. 

 

Vid grundläggning i de naturliga oorganiska jordarna på platsen eller 

i ny fyllning efter utskiftning av befintlig fyllning och med normala 

laster och design, kommer det erfarenhetsmässigt inte att genereras 

några speciellt stora eller skadliga sättningar, varken totalt eller m.h.t. 

differenssättningar, varken i GK1 eller i GK2. 

 

11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Generellt skall all befintlig fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på 

annat sätt otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning 

samt för körplaner med tung trafik. Detta innebär för huvuddelen av 

planerade konstruktioner och anläggningar ca 0,5-1,3 m schakt. 

Bortschaktade massor ersätts med packad fyllning av friktionsjord 

under byggnad och anläggning men kan under övriga utgöras av annan 

packningsbar jord. 

 

Grundläggning kan därefter utföras med konventionell ytlig 

plattgrundläggning (på tjälfri nivå), t.ex. betonggolv på mark med 

förstyvningar under bärande konstruktioner. 

 

Markradon Med föreliggande undersökningsresultat bedöms att marken skall 

klassas som normalriskmark. Vid normalriskmark skall byggnad 

utföras radonskyddad, vilket normalt kan uppnås med relativt normala 

bottenplattor, utförda så att inte genomgående sprickor uppstår. Alla 

skarvar, genomföringar och dylika läckagevägar tätas noggrant. 

Tätning kan ske med flänsförsedda rör, fogband eller motsvarande. 

Speciellt beaktas övergången mellan grundkonstruktion och vägg. 

Mekanisk ventilation med små undertryck rekommenderas. 
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Dränering Alla bärande konstruktioner, liksom golv på mark, läggs lämpligen på 

en kapillärbrytande markskiva och minst 0,15 m dränerande material 

(t.ex. makadam eller s.k. dräneringsgrus) utbrett på geotextil. Lagret 

ansluts med god förbindelse till den yttre dräneringen. Kapillär 

stighöjd i kapillärbrytande lager får ej överstiga halva skikttjockleken. 

 

Det är av största vikt att alla dräneringsåtgärder utförs med största 

omsorg. Beakta speciellt anslutning mellan dränerande lager och yttre 

dränering. Vidare tillses att markytan ges tillräckligt fall från 

byggnaden. Allt utförande enligt AMA Anläggning samt anvisningar 

från leverantörer av t.ex. markskivor. 

 

Vägar och planer Hårdgjorda ytor m.m. dimensioneras enligt AMA Anläggning och den 

materialtyp som använts vid ny uppfyllnad efter utskiftning av 

befintlig fyllning. Om överbyggnad läggs direkt på naturlig jord under 

befintlig fyllning gäller materialtyp 3B. Utformning av känsliga ytor, 

t.ex. (huvud)körvägar för tunga fordon bör speciellt beaktas. Geotextil 

rekommenderas att användas under alla överbyggnader. 

 

VA-ledningar Eventuella va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anlägg-

nings anvisningar. Grundvattenåtgärder beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

Schakt Befintlig jord bedöms som relativt lätt- eller normalschaktad, vanligen 

schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificeringssystem -85). I 

fyllningsjord förekommer ställvis sten/block, tegel, betong och andra 

större fasta föremål. Beakta att fyllningen är förorenad. Normal sten-

/blockförekomst i moränjord skall förutsättas.  

 

Lerjord, inklusive morän, inom området är känslig för mekanisk 

bearbetning särskilt i samband med vattenöverskott och förlorar då 

delar av sin hållfasthet. Förekommande sand- och ev. förekommande 

siltjord är flytbenägen vid vattenöverskott. 

 

Vid schaktning under grundvattenytan avsänks därför denna 

lämpligen. Se vidare under kap ”Grundvattenåtgärd” nedan. Blottade 

ytor bör täckas snarast möjligt så att de ej skall bli uppältade och 

förlora hållfasthet. Förekommande jordar tål ej att frysas. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad och 

huvudkörvägar skall utföras från en torr, fast och ostörd schaktbotten 

av oorganisk jord täckt med geotextil. Fyllnadsmaterial av 

friktionsjord, företrädesvis bergkross, rekommenderas. All packning 

utförs enligt AMA Anläggning. 

 

För terrassering av övriga ytor inom området bedöms andra jordar 

kunna användas, dock mullhaltig jord endast inom grönytor. Packning 

utförs enligt AMA Anläggning. Beakta att befintlig fyllning är 

förorenad och inte kan återanvändas. 
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Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Beakta att 

vibrationer kan spridas långt vid packning i samband med här 

förekommande sand (och ev. silt) och närhet till grundvattenytan. 

Terrasseringsarbeten rekommenderas därför att utföras vid torr 

väderlek och efter grundvattensänkning enligt kap ”Grundvatten-

åtgärd” nedan. 

 

Grundvattenåtgärd Vattenytor har i området uppmätts ligga ca 1,2-1,7 m under markytan, 

men tidvis kan mark-/sjunkvatten förekomma högre upp i jordprofilen. 

Inga stora vattenmängder förväntas vid schaktning, men grundvatten-

åtgärd skall medräknas för eventuell djup schakt, t.ex. för va-ledning. 

 

För lokala schakter för brunnar eller inkopplingspunkter bör dessa i 

normalfallet kunna utföras genom ett snabbt förfarande och med 

länshållning genom pumpning i schaktgravsbotten, åtminstone till 

någon halvmeter under grundvattenytan.  

 

Vid större eller längre schakter som behöver stå öppna under lång tid 

behöver i förekommande fall särskilda rekommendationer tas fram för 

grundvattenåtgärder. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll utförs i normal omfattning minst omfattande. 

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Schaktbottenbesiktning. Schaktbottnar skall vara torra, fasta och 

fria från organiskt material. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. 

- 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. 

 

12. Rekommendationer-markföroreningar 

Allmänt Marken inom fastigheten utgörs av fyllnadsmassor med varierande 

innehåll följt av naturlig mineraljord bestående av siltig 

sand/sandmorän. Vid utvärdering av analysresultat framgår att det på 

fastigheten Löberöd 1.214 påträffats markföroreningar i flera av 

borrhålen över riktvärdet för aktuell markanvändning, KM. 

 

Vid utvärdering av analysresultat framgår att det finns en utbredd 

förorening i jorden inom undersökt området. Föroreningarna finns i 

stort sett all fyllnadsjord från ytan och ned till ca 0,5-1,3 m. Förhöjda 

halter finns av arsenik, PAH H, och PAH M över KM (aktuell 

markanvändning). Framförallt utmärker sig arsenik.  
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Påträffade markföroreningar bedöms härstamma från en äldre utfyllnad 

alternativt från den tidigare verksamheten, (bangård) som funnits inom 

denna fastighet. Det är känt från andra äldre bangårdar att dessa har 

orsakat markförorening av arsenik och PAH, i storleksordningen som 

på nu aktuell fastighet. 

 

Ingen lukt eller okulär påverkan på grundvattnet har kunnat påvisas i 

samband med jordprovtagningen. 

 

Åtgärder Samtliga fyllnadsmassor rekommenderas att avlägsnas från platsen 

och ersättas med nya rena massor enligt kap 11 ovan. Innan återfyllnad 

verifieras att inga föroreningar kvarligger genom provtagning och 

analys av schaktbottnar. 

 

Risker Som högst har halter av arsenikhalter på 100 mg/kgTS påträffats, vilket 

är mycket högt i jämförelse med riktvärdet på 10 mg/kgTS för KM och 

även för MKM=25 mg/kgTS. Enligt Naturvårdsverkets 

riskbedömningsmanual är att halter >100 mg/kgTS att betrakta som 

akuttoxiska, d.v.s. en hälsorisk föreligger vid direktexponering, t.ex. 

för personer som kommer att arbeta med sanering inom området. 

Sannolikheten för signifikant högre koncentrationer inom området 

bedöms som förhöjd. Dock är både arseniken och PAHerna normalt 

stabila och hårt bundna vid (jord)partiklar, okulär bedömning av 

grundvatten visar inga tecken på föroreningar. Härvid bedöms heller 

ingen signifikant spridningsbenägenhet föreligga. 

 

Masshantering Vid bortschaktning av jord 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. IFA-massor, (icke farligt avfall). Se 

även ovan tabell 9.1–9.2 ovan. Beakta särskilt att åtminstone vissa 

avfallsmottagare kräver lakförsök för att ta emot arsenikhalter 

>50 mg/kgTS. 

 

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 

tillsynsmyndighet, här Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 

Eslövs kommun. 

 

Innan åtgärd i form av urgrävning av förorenade massor får påbörjas 

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 samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun, i god 

tid innan schaktarbetena påbörjas.  
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13. Värdering och riskanalys 

Värdering Både avseende geoteknik och grundläggning samt markföroreningar 

tyder utförda provpunkter på relativt likvärdiga förhållanden inom 

fastigheten, även om mäktighet och innehåll i befintlig fyllning 

varierar något. Sammantaget bedöms jordlagren som tillräckligt 

undersökta för planerad byggnation, förutsatt att föreslagna 

kontrollåtgärder utförs i utförandeskedet. 

 

Riskanalys Geoteknik och grundläggning 

Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms 

speciell risk för grundläggningsarbetet finnas först i samband med 

eventuella schakter under grundvattenytan, d.v.s. för eventuella va-

schakter. Härtill finns en viss risk för packning i samband med 

grundvatten. För arbetsberedningar skall risk för ras m.m. i djupa 

schakter och p.g.a. packning beaktas. Riskerna gäller både personal 

och konstruktion/anläggning. 

 

Risken för omgivningspåverkan skall beaktas, speciellt med m.a.p. på 

vibrationer men även för damm och buller. 

  

Markföroreningar 

Sannolikheten för högre koncentrationer i jord än vad denna rapport 

redovisat bedöms som förhöjd och skall beaktas vid eventuell 

förändring av verksamheten som innebär ex. schakt och- grävning 

inom området. Vid hantering av massor iakttas vaksamhet och 

avvikelser bedöms. Människor kan exponeras av jordförorening via 

hudkontakt eller intag av den förorenade jorden. Dessa 

exponeringsvägar bedöms som relevanta om fastigheten skall 

bebyggas eller förses med hårdgjorda ytor, vilket bedöms som förhöjd 

vid själva utförandet då människor skulle kunna komma i kontakt med 

den förorenade jorden. Risken att människor skulle exponeras via 

intag, bedöms idag som låg. Eventuellt kan damning, särskilt i 

samband med en markentreprenad inom området orsaka förhöjd risk. 
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2019-11-13 

D883 

Eslöv, Löberöd 1:214 

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 

Rn► = Radonanalys på laboratorium 

 

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1 S►      0 - 0,7 F/grus, sand, mulljord, sten 4 5B   

Rn► 0,7 - 1,0 grusig Sand 1 2   

 1,0 - 1,5 grusig Sand 1 2   

 1,5 - 2,0 Sandmorän 2 3B   

 2,0 - 3,0 Sandmorän 2 3B  brungrå 

 3,0 - 4,0 Sandmorän, kalk, flinta 2 3B  grå 

 4,0 - 4,5 Sandmorän, kalk, flinta 2 3B  grå 

 

2      0 - 0,5 F/mulljord, grus, sand, tegel 4 5B  stört 

S►  0,5 - 1,0 F/mulljord, grus, sand, tegel 4 5B  stört 

 1,0 - 1,6 grusig Sand 1 2   

 1,6 - 2,0 Sandmorän 2 3B   

 2,0 - 2,3 Sandmorän 2 3B   

 2,3 - 3,0 Sandmorän, kalk 2 3B  grå 

 

3      0 - 0,5 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,5 - 1,0 grusig Sand 1 2   

 1,0 - 1,8 grusig Sand 1 2   

 1,8 - 2,0 siltig grusig Sand/grusig siltig Sand 1 2   

 2,0 - 3,0 Sandmorän 2 3B  brungrå 

 

4 S►      0 - 0,6 F/något grusig Sand, tegel 1 2   

 0,6 - 1,0 F/sandig Grus 1 2   

 1,0 - 2,0 grusig Sand 1 2   

 2,0 - 2,5 Sandmorän 2 3B   

 2,5 - 2,8 Sandmorän, kalk 2 3B  grå 
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5      0 - 0,6 F/grus, sand, mulljord 4 5B   

S,Rn► 0,6 - 1,0 F/grusig Sand, slagg 1 2   

 1,0 - 1,5 grusig siltig Sand, sten 2 3B   

S► 1,5 - 2,0 grusig siltig Sand, sten 2 3B   

 2,0 - 2,7 siltig sandig Lera 4 5A   

 2,7 - 3,0 siltig sandig Lermorän 4 5A  grå 

 3,0 - 4,0 Sandmorän 2 3B  grå 

 

6 S►      0 - 0,5 F/mulljord, grus, sand, slagg, sten 4 5B   

  0,5 - 1,0 F/mulljord, grus, sand, slagg, sten 4 5B   

 1,0 - 1,7 lerig siltig Sand 2 3B   

S► 1,7 - 2,0 grusig sandig Lera (Morän) 4 5A   

 

7      0 - 0,6 F/mullhaltig grusig Sand, sten 4 5B   

S► 0,6 - 1,0 F/grus, sand, slagg, mulljord 4 5B   

 1,0 - 2,0 siltig grusig Sand 2 3B   

 

8 S►      0 - 0,5 F/grus, sand, mulljord, tegel 4 5B   

S►  0,5 - 1,0 F/grus, sand, mulljord, tegel 4 5B   

 1,0 - 1,3 F/mullhaltig grusig Sand 4 5B   

 1,3 - 2,0 lerig siltig Sand 2 3B   

 

9      0 - 0,2 F/grusig sandig Mulljord 3 6A   

 0,2 - 1,0 F/något mullhaltig grusig Sand 1 2   

 1,0 - 1,5 siltig lerig Sand 2 3B   

 1,5 - 2,0 siltig sandig Lera 4 5A   

 2,0 - 3,0 grusig sandig Lera (Morän) 4 5A   

 3,0 - 4,0 grusig lerig Sand (Morän) 1 2  grå 

 

10      0 - 0,2 F/Mulljord 1 6B   

 0,2 - 0,4 F/grusig lerig Sand 1 2   

S► 0,4 - 1,0 F/grusig sandig Mulljord 3 6A   

S► 1,0 - 1,2 F/grusig sandig Mulljord, tegel 3 6A   

 1,2 - 2,0 siltig sandig Lera 4 5A   
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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 

2019-12-16 Sid 1(1) 

Rapport nr LE 19215 Till 

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Järngatan 33 

234 35 Lomma 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER

Mätplats: Löberöd 1:214, Eslöv. 

Datum för ankomst och analys av filmer: 3/12-19 resp. 11/12-19. 

Jordart på mätplats: Mest grSa. 

________________________________________________________________________ 

Detektor  Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm. 

      nr       på djupet 1m 

2019    (cm)    (kBq/m3)  

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

LE 8917 8/11-25/11  60   20,3 ± 3,0 Bh 5 

LE 8918    -“-   70   17,5 ± 2,5 Bh 1 

_______________________________________________________________________  
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

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

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

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

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

grundvattennivå.  

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

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

byggande vid nybyggnation.  

Med hälsning 

Gilbert Jönsson, docent 

Bilaga B
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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)

1 0-0,7 F/grus, sand, mulljord, sten 3,5 56 38 0,1 5,1 13 19 0,1 12 16 120 1,3 0,97 0,14

2 0,5-1,0 F/mulljord, grus, sand, tegel 3,2 37 14 0,1 5,2 14 11 0,034 11 14 41 4,4 2,5 0,41

4 0,0-0,6 F/något grusig Sand, tegel 1 26 18 0,1 2 7,9 5 0,059 4 6,5 18 0,14 0,13 0,0225

5 0,6-1,0 F/grusig Sand, slagg 6 62 31 0,1 5 48 10 0,076 10 13 71 10 7,2 0,72

5 1,5-2,0 grusig siltig Sand, sten 1 16 3,3 0,1 2,5 3,7 5,4 0,005 2,7 10 18 0,055 0,0375 0,0225

6 0,0-0,5 F/mulljord, grus, sand, slagg, sten 3,4 49 17 0,1 4,7 18 8,4 0,045 10 11 51 1,8 1,2 0,13

6 1,7-2,0 grusig sandig Lera(Morän) 1 23 4,6 0,1 3,7 5,8 11 0,005 5,6 12 23 0,055 0,0375 0,0225

7 0,6-1,0 F/grus, sand, slagg, mulljord 9,4 57 27 0,1 6,7 43 13 0,082 14 16 75 3,2 2,5 0,3

8 0,0-0,5 F/grus, sand, mulljord, tegel 15 36 28 0,1 5,3 15 11 0,043 8,6 14 63 1,7 1,2 0,077

8 0,5-1,0 F/grus, sand, mulljord, tegel 100 33 14 0,1 4,8 19 15 0,023 10 12 56 1,4 0,96 0,097

10 0,4-1,0 F/grusig sandig Mulljord 5,8 41 19 0,1 5,4 20 10 0,067 11 14 53 6,2 3,9 0,35

10 1,0-1,2 F/grusig sandig Mulljord, tegel 4,5 35 17 0,1 5,2 15 9,7 0,047 9,2 14 56 1,5 1 0,11

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000

Antal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Min 1 16 3,3 0,1 2 3,7 5 0,005 2,7 6,5 18 0,06 0,038 0,023

Median 4 37 18 0,1 5,1 15 11 0,0 10 14 55 1,6 1,1 0,12

Medel 12,8 39 19 0,1 4,6 19 11 0,05 9 13 54 2,6 1,80 0,20

Max 100 62 38 0,1 7 48 19 0,1 14 16 120 10 7,2 0,72

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 december 2019
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB december 2019 (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 0-0,7 F/grus, sand, mulljord, sten < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 22 29 20 < 4,0 1,4 < 0,50 Diesel, Ospec

*2 0,5-1,0 F/mulljord, grus, sand, tegel < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 3,6 2,7 Utgår

4 0,0-0,6 F/något grusig Sand, tegel < 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

*5 0,6-1,0 F/grusig Sand, slagg < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 7,4 14 40 < 4,0 5,3 3,3 ospec

5 1,5-2,0 grusig siltig Sand, sten < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*6 0,0-0,5 F/mulljord, grus, sand, slagg, sten < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

6 1,7-2,0 grusig sandig Lera(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 Utgår

*7 0,6-1,0 F/grus, sand, slagg, mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 14 < 4,0 2,2 0,97 Ospec

*8 0,0-0,5 F/grus, sand, mulljord, tegel < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Ospec

*8 0,5-1,0 F/grus, sand, mulljord, tegel < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Ospec

*10 0,4-1,0 F/grusig sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 1,1 2,1 Utgår

*10 1,0-1,2 F/grusig sandig Mulljord, tegel < 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 22 29 40 <4,0 5,3 3,3 -

Antal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -

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-19-SL-277000-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3Çc{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051096Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.8Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts3.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.89Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.8Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.7Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.92Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.34Naftalen 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-003v51
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AR-19-SL-277000-01

Í%SQbÂÂ3Çc{Î

EUSELI2-00706714

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 Ts0.29Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.92Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.034Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-276999-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3ÇbrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051097Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,6

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 4

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Benso(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< 0.030Dibens(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-003v51
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AR-19-SL-276999-01

Í%SQbÂÂ3ÇbrÎ

EUSELI2-00706714

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 Ts0.039Pyren 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 Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.059Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-276881-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3Æ#6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051098Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,6-1,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 5

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.6Torrsubstans 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 Ts7.4Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts14Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts40Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts5.3Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.1Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.2Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts3.3Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospec.Oljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.5Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.7Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.95Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.57Naftalen 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-003v51

140 ( 289 )



AR-19-SL-276881-01

Í%SQbÂÂ3Æ#6Î

EUSELI2-00706714

mg/kg Ts0.070Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.077Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.6Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.9Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.91Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.72Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts7.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts10Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts8.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts18Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.076Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts71Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v51
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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-19-SL-277008-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3Çk\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051099Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-2,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 5

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.0Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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< 0.030Bens(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< 0.030Dibens(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-003v51
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AR-19-SL-277008-01

Í%SQbÂÂ3Çk\Î

EUSELI2-00706714

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< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-277006-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3ÇiJÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051100Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,5

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.8Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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 Ts0.20Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.62Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.066Naftalen 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-003v51
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AR-19-SL-277006-01

Í%SQbÂÂ3ÇiJÎ

EUSELI2-00706714

mg/kg Ts0.045Acenaftylen 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 Ts0.19Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.47Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.045Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-277004-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3Çg8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051101Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,7-2,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.4Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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< 0.030Bens(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< 0.030Dibens(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-003v51
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AR-19-SL-277004-01

Í%SQbÂÂ3Çg8Î

EUSELI2-00706714

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< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-276996-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3Ç_WÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051102Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,6-1,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 7

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.0Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.72Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.97Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.49Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(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 Ts0.064Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.22Naftalen 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-003v51
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AR-19-SL-276996-01

Í%SQbÂÂ3Ç_WÎ

EUSELI2-00706714

mg/kg Ts0.067Acenaftylen 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 Ts0.45Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.87Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts6.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts9.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.082Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts75Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-277010-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3ÇmnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051103Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,5

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.9Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.22Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.59Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Dibens(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-003v51
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AR-19-SL-277010-01

Í%SQbÂÂ3ÇmnÎ

EUSELI2-00706714

mg/kg Ts0.047Acenaftylen 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 Ts0.17Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.47Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts15Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.043Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts63Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-276882-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3Æ$?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051104Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.3Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.19Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.046Naftalen 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-003v51

152 ( 289 )



AR-19-SL-276882-01

Í%SQbÂÂ3Æ$?Î

EUSELI2-00706714

mg/kg Ts0.036Acenaftylen 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 Ts0.16Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.067Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.96Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts100Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v51
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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-19-SL-276997-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3Ç``Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051105Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.4Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.1Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.77Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.3Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.1Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.83Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.86Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.91Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.057Naftalen 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-003v51
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AR-19-SL-276997-01

Í%SQbÂÂ3Ç``Î

EUSELI2-00706714

mg/kg Ts0.28Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.63Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts6.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts10Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.067Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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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-19-SL-277005-01

EUSELI2-00706714
Í%SQbÂÂ3ÇhAÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Löberöd, D883

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2019-12051106Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,2

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-05

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Löberöd, D883

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.9Torrsubstans 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< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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 Ts0.20Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.035Naftalen 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-003v51
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AR-19-SL-277005-01

Í%SQbÂÂ3ÇhAÎ

EUSELI2-00706714

mg/kg Ts0.064Acenaftylen 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 Ts0.17Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.047Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v51
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ES LöVS
KOMMUN

DNR; (fylls i av bygglovsavd,)

BYGG.20

Ansökan om
Bygglov

Marklov

Rivningslov

Tidsbegränsat bygglov fr,o,m,

Ftlrlångrrlng av tidnbegrånsat lov med dlarlenummer:

fr.o.m,
Bygglov för'periodlsk (tidsbegränsat) Iov söks fr.o.m,
t,o,m

Sökande

Under¡l¡rfter

Namnförtydligande

Alexander Hopp

(om sökande är ett ftiretag ska bevls om firmatecknare oklckas med)

Sökandes (byggherrens) underskrift

Datum för'ancökan

Miljò och Samhållsbyggnad
Postadress: 24] 8o Eslov I Besöksacjressr Staclshuset, Cróna Torg 2
Telefon, 0413-620 oo I E-post; bygglov@eslov,se I ltww,eslovse

Faktureringsadress (om annan ån sðkarrdcs)

Postnummcr och postadrcss

241 32 Eslöv

Adress

Repslagaregatan 2

Namn

Kristina Forslund

Fakturarcfcrcns

101 15

Þpostadress

kristi na.forsl u n d @ebo.se

Altcrnatlvt telefo¡urnrnmer

Telefonnummer mobll

0413-599400

Per¡onnummer/organlsatlonsnummer

556095-2391

Fastighetsarea (tomtytan, m2)

Fasttghetens adress (om a¡rnan ån sökandes)

Järnvägsgata n / Brahevägen
Nytlllkommen byggnadsa.r'ea (m2)

413 m2 + 87 m2

Fa.ctighetsägare (om annan än sökanden)

Eslövs kommun

Faetighetsbeteckning

Löberöd 1:214

Postnummer och postadtess

217 74 Malmö

Beritta Gurrisgatan 13
Adress

Alexander Hopp
Namn

F'postadress

alexander@ab05.se

Alternativt telefonnummer

Telefon mobtl

0768-789914

Behörfghetrnummer

6401

Bilaga 2
158 ( 289 )



DNR: (fylls t av bygglovsavd.)

BYGG.20

Fa^rtlghetrbetecknlng
Löberöd 1:214

An¡öken evscr

[1fl urtt ny byssnad

Irrttbygsnad

Ändrtng av planlösning

Utvändig åndring
I st ytt

[_l Marklov tr
I ua.tua

Inredande av ytterligare bostad/lokal

Undelhåll med särskilt bevarandevårde

VA-anleggning (kommunalt nåt)ItrtutTrtank ERökka¡ral

IRivning l-l Ventilation l-l Utrtu- [ va-*taggning (enskild)

[ Änaraa anvåndnin$ från-till- E Anu"t-

UtvËrndtga materlal och ff.rger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändrtng)

Blfogade handllnga,r av alla

Örlrtg lnformatlon

Miljö octr Samhallsbyggnad

Postadress,24l 80 Eslôv I Besoksadress: StarJshuset. Cröna Torg 2

Tolofon 0413-620 OO I E-post, byc¡rllov@eslov.se I www.eslov,se

En"- och wåbostadshus Inadhus/kedjehus

[Gruppbostad I Affaruhus/café/restaurang

E Flerbostadshus I Lagery'rndustrlbyggnad

IGarage./carport/fitrrâd I fttudshu*

fl Kontorohue

I Jordbruks'/ekonomibyggnad

Mndkraftverk

Skola/förskola

MiljOhus/+tation

Annan

Nätstation

}'unster material

Beflntlig Ny Trä/Alu

'l'akbelä.ggntng materlal

Beflntltg Ny Pråt

!acadbeklädnad materlal

Beffntlig Ny Ströpplad betong

!'önster kulör (NCS)

Beflntllg Ny RAL 7OO4

'Iakbeläggntng kulör (NCS)

Beffntlig Ny RAL 7OO4

l'a¡adbeklådnad kulör (NCS)

Beflntlig Ny
Ockragul NCS S 206GY20R

f fasad- och planritningar l:100

f Energberäkning

E Rivningsplan

f, ¡VyUyggo"dskarta 1 :500

I Certiftkat om kontrollansvarlg

E Konstruktioneritnlngar l;100

I Beskrivning

I Brandskyddsdokumentation

Ä--"-

Sektlonnritnlngar I : I 00Sltuationsplan l:500
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ESLÖVS
KOMMUN

Markanvisningsavtal avseende Löberöd 1:214

Mellan Eslövs kommun (org.nr.  212000-1173).  241 80 Eslöv. nedan kallad

kommunen. och Eslövs Bostads AB (org.nr  556095-2391).  Box  225,

241 23 Eslöv. nedan kallad bolaget. har  träffats  följande överenskommelse.

§  1  Bakgrund

Kommunen har under perioden  8  februari till 31 mars  2019  genomfört en

markanvisningstäxv'ling för Löberöd ]  :214 i  Eslövs kommun. Bolaget har

lämnat in ett tävlingsförslag som utsetts till vinnare av Kommunstyrelsens

arbetsutskott den 24 juni  2019. §  89.

§  2  Markanvisning

Kommunen anvisar till bolaget det markområde som markerats på kartan.

bilaga A. nedan kallat fastigheten. Denna markanvisning innebär att

bolaget. under en tid av sex månader. från och med detta avtals

undertecknande. har ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse

av marken samt övriga villkor avseende exploateringen.

Om bygglov enligt  §  5  överklagas förlängs markanvisningen tills prövning

av bygglov vunnit laga kraft.

Syftet med detta markanvisningsavtal är att sätta upp villkor och

förutsättningar för exploateringen. I avtalet anges också förutsättningarna

för en marköverlåtelse till bolaget.

Bolaget har tagit del av kommunens Riktlinje/1 för mur/mnvisning. gällande

från och med  2017-05-29.

§ 3  Markanvisningsavgift

För markanvisningen ska en avgift erläggas som motsvarar 1  %  av den

beräknade köpeskillingen. alltså 14 000 kronor. Kommunen fakturerar

bolaget och avgiften ska betalas senast 30 dagar efter att parterna har

,,

yn
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undertecknat detta avtal. Om köpeavtal tecknas med bolaget som avser

fastigheten ska avgiften dras av från den slutliga köpeskillingen.

Om köpeavtal ej tecknas kan avgiften återbetalas endast om särskilda skäl

föreligger.

§4 Detaljplan

Antagen detaljplan finns. Planavgift enligt taxa tas ut i samband med

bygglovet.

§  5  Marköverlåtelse

Kommunen avser att överlåta fastigheten genom försäljning till bolaget.

Parterna skall träffa ett köpeavtal när bygglov beviljats och vunnit laga kraft

i enlighet med inlämnat tävlingstörslag. bilaga B, med eventuella ändringar

som parterna kommit överens om. Priset för fastigheten är  l  400 000

kronor.

§ 6 Parkering

Kommunens parkeringsnomt gäller och parkering ska ordnas inom

fastigheten.

§  7  Undersökningar

Bolaget har rätt att under Optionstiden utföra erforderliga undersökningar

och utredningar av fastigheten för att kunna genomföra exploateringen.

Bolaget bekostar eventuella utredningar och undersökningar.

§  8  Byggnation

Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsatgärder

inom fastigheten.

Bolaget ansvarar för och bekostar borttag av befintlig dagvattenledning

inom fastigheten.

Fastigheten ska i huvudsak bebyggas i enlighet med tävlingsförslaget.

Bolaget bekostar bygglm-savgifter och övriga kostnader som föranleds av

exploateringen. Bolaget ska bekosta återställande— och anslutningsarbeten

utanför fastigheten som uppstår i samband med exploateringen.

Etablering för byggnation ska ske inom fastigheten om parterna inte

skriftligen kommer överens om annat.
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Det åligger bolaget att senast 18 månader efter lagakraftvunnet bygglov i

huvudsak  ha färdigställt bebyggelse enligt bygglovet. Skulle töreskriven

bebyggelse inte vara genomförd inom löreskriven tid utgår ett vitesbelopp

enligt köpeavtal.

§ 9 Anläggnings- och anslutningsavgifter

Bolaget står för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter för

inkoppling så som vatten, spillvatten och dagvatten. el. fjärrvärme. fiber.

telefoni med mera.

§  10 Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från kommunstvrelsens

arbetsutskott. genom beslut som senare vinner laga kraft.

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan rätt till någon form

av ersättning för någon av parterna om avtal om marköverlåtelse inte

tecknats mellan kommunen och bolaget senast sex månader efter detta

avtals undertecknande. Vid överklagat bygglov enligt 5 § kan tiden

förlängas. se § 2. Markanvisningsavgiften återbetalas inte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att förlänga markanvisningen

om rimliga skäl för detta löreliggcr.

§ 11 Ätertagandc av markanvisningen

Kommunen har rätt att återta markanvisningen och häva detta avtal om

bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet på det sätt som avses

med detta avtal eller om det saknas förutsättningar för att genomföra den

tänkta exploateringen. Ett återtagande av markanvisning och hävning av

avtalet enligt ovan innebär att det till alla delar är förfallet utan rätt till

ersättning för någondera part.

§ 12 Överlåtelse

Detta avtal får ej överlåtas på annan utan kommunens skriftliga

medgivande. Överlåtelse får ske till annat bolag inom koncernen om

kommunen skriftligen meddelas detta.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett

vardera.

3(4)
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Eslöv den j/fl‘ /9 Ort: Datum:

För Eslövs kommun, För Eslövs Bostads AB

dess kommunstyrelsex

_f1. A]] ,[%%/%,,”

 

kWh/lifta Påminn/KU!)

ZL; Öl] ">30 "(f /  :20 r)
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$1 laga A

    

 

Löberöd  1:214
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31" laga E

e
eslövs bostads ab

Eslöv 2019-03-30

Markanvisningstävling, Löberöd 1:214 i Eslövs kommun

Eslövs Bostads AB ansöker om markanvisning för fastigheten Löberöd 1:214 i enlighet med Eslövs

kommuns inbjudan.

Kortfattad beskrivning av vårt tävlingsförslag

Beskrivning och koncept

Vårt förslag till byggnation och hur detta motsvarar tävlingsprogrammet genom inplacering på

tomten, färgsättning och disposition av utemiljön mm framgår av bifogad presentation daterad 2019-

03-29, bilaga 1

Vi kommer att handla upp byggnation enligt LOU genom SABOs koncept Kombohus Flex, med

Kombous Bas, JSBs Trygga Boendet, som referens. Konceptet beskrivs i bifogad broschyr ”Sabo

Kombohus Bas”, bilaga  2

Typ av bebyggelse

Byggnaden utförs i två plan med 6 lägenheter per plan. Tekniska specifikationer finns i broschyren

"Sabo Kombohus Bas”.

Hållbarhetsaspekt

Vi kommer att installera solcellsanläggning med effekt minst 7kW på taket till byggnaden. Som

framgår av vår Miljöpolicy, bilaga 3 och vår Policy för samhällsansvar och bidrag till hållbar

utveckling, bilaga 4, arbetar vi med hållbarhetsaspekter på ett strukturerat sätt, både under

produktion och förvaltning.

Anpassning för äldres behov

Aktuella byggregler medför att de nybyggda lägenheterna är anpassade för äldre- och

funktionsvarieredepersoner i större utsträckning än merparten av de befintliga bostäderna. lvårt

förslag är dessutom samtliga lägenheter (även plan två) tillgängliga genom att lyftplatta finns i

trapphuset.

Detaljplan

Vårt tävlingsförslag förhåller sig till detaljplanen och kommunens vision för tävlingsområdet.

Avvikelse från planbestämmelsen "p"avseende byggnadens placering 3 meter från gatan har gjorts

vilket är naturligt med hänsyn till kommunens vision för tävlingsområdet enligt tävlingsprogrammet,

se vidare bilaga 1.

Byggnadens fasad utförs i ströpplad betong med kulör enligt bilaga 1. Om det fasadutförandet inte

kan rymmas inom planbestämmelsen ”f” bör det kunna prövas som en mindre avvikelse.

Referensprojekt

Som referensprojekt anger vi av oss genomförd byggnation på fastigheten Harlösa 19:13 . Se bifogad

projektbeskrivning, bilaga 5. Cr

Jb
') *cf är 1  l  2 .
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eslövs  bostads  ab

Kvanfifleradinfonnanon

Utnyttjad byggrätt är 826,2 mZBTA. Byggarean är 413,1 mZBYA.

Byggnaden innehåller 12 bostadslägenheter med följande fördelning;

Lgh-typ Antal Storlek(m2)

1 rok 2 26,4

1 rok 2 34,6

2 rok 4 60,4

3 rok 4 71,9

Lägenheterna kommer att upplåtas med hyresrätt

Pds

Vi erbjuder oss att betala 1 400 000 kr för fastigheten Löberöd 1:214 på de villkor som vi anger i

denna ansökan.

‘fidpbn

0 Beslut om vinnare; 2019706-30 (enligt tävlingsprogram).

. September 2019; Markanvisningsavtal tecknas (enligt tävlingsprogram).

0  Mars 2020; Bygglov beviljas (enligt tävlingsprogram).

.  April 2020 Byggstart.

. December 2020 Inflyttning

Uppgdteronwanbudsgwaren

Anbudsgivare är Eslövs Bostads AB, org nr 556095-2391. Mer information om oss finns på vår

hemsida www.ebo.se

Kontaktperson är Sten Carling, tfn: 0413—599414, e-post: sten.carling©ebo.se

BHagor

Presentation Löberöd 1:214 Markanvisningstävling Eslövs Bostads AB dat 2019-03—29.

Broschyr "Sabo Kombohus Bas”

Eslövs Bostads ABs Miljöpolicy

Policy för Eslövs Bostads AB:s samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling

Projektbeskrivning Harlösa 19:13

.U'F'WNF'
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MARKANVISNINGSTÄVLING LÖBERÖD 1:214
l

Löberöd ären stadsm'assig by med hög servicegrad och en rik kulturrmljör
ett småskaligt odlingslandskap. Löberöd har haft en hög befolkningstillvaxt
sedan 1975. Det är en by med både offentlig och kommersiell service. Här
önns butiker, apotek, vårdcentral, djurklinik, tandläkare och service som

förskola, skola samt äldreboende vilket gör byn attraktiv och livskraftig. Det
finns god tillgång till unika kultur— och naturmiljöer.

l Löberöd finns ett behov av ett mer varierat bostadsutbud med ett ökat antal
flerfamiljshus. För att bostadsbeståndet ska bli mer varierat behövs fler

hustyper och upplåtelseformer. Blandade upplåtelseformer och hustyper
inom samma områdeskapar levande miljöer, ökarrörligheten på

bostadsmarknaden och motverkar boendesegregation. För att få ett mer

varierat bostadsutbud efterfrågas i första hand flerbostadshus. Dä dettinns
en efterfrågan på hyresrätter i Löberöd ser kommunen gärna att bostäderna

uppläts med hyresrätt.

Löberöd är en av de tätorten kommunen som haren förhållandevis stor

befolkningsartdel i åldern ?5 år och uppåt. Forskning visar att de allra äldsta,
över 30 är, istor utsträcknlng önskar boende i hyresrätt med närhet till

service och kollektivtratik. toberöd 1:214 har ett mycket centralt läge med
ca tuo meter till busshållplats och ca 150 meter till IIVsmedelsbutik. Inom

centrala Löberöd ärmöjligheterna att förtäta i övrigt begränsade på grund av

:;

ESLÖVS BOSTADS AB -  MAHKANVISNINGSTÄVLING LÖBERODlQ'l—t

%%

den småskaliga och täta strukturen. Eslövs kommun håller på att ta fram ett

koncept lör trygghetsboende och kommunen ser pusitåvt på förslag med

bostäder anpassade efter äldres behov.

Längs södra delen av Järnvägsgatan finns en allé. Kommunen ser gärna att
träden r allen bevaras alternativt ersatts om det inte är lämpligt eller möjligt

att bevara dern.

Vid förtätning är det viktlgt att ta ha rrsyn till dagvatten och skyfall,

Hantering av dagvatten och skyfall kommer att utgöra en del ibedömnrngen.

På htts/platslorvattnetvasydsel finns tips på hur man kan bygga fiiratt

göra plats för vatten.

Inom Löberöd 1:214  tilläts hustäderi högst två våningar samt hantverkoch

handel i liten skala med anknytning tillbostaden. Högsta byggnadsarea
uppgår tiil 35  %  av fastighetsarean. Huvudbyggnad ska placeras utefter

forgäidsmarken3 meter från gatan och hålla ett auständ av minst 4,5 meter
från fastighetsgräns. Fasad pä huvudbyggnad ska vara i puts eller tegel.
Källare för inte mattas. För komplett redovisning av reglerande

bestämmelser se detaljplan 128543298, L22.  Detaljplanen är tillgänglig på

kommunens hemsrda.

3
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TÄVLINGSFÖRSLAGET

Förslagets grundläggande element utgörs av en huvudbyggnad om två

våningar i betong och tre mindre komplementbyggnader  placerade ten

grönskade och böljande trådgärdsmiljö, där komplementbyggnaderna skapar

ru msligheter och skärmar av tomtent från gatan samt från grannarna.

Huvudbyggnaden utförs med balkonger på andra våningen och generösa
uteplatser på bottenvåningen. För de större tillställningarna finns även
en gemensam uteplats med en pergola som anknyter till formspråket på

komplementbyggnaderna.

HUVUDBYGGNADEN
Huvudbyggnaden är av typen Kornbohus Bas från SABO och utförs med en

varmt uckragul fasad och med plåttak samt övriga detaljer i mörkgrått. På

delar av gavlarna anläggs träspaljéer med vertikala reglar, som planteras

med vintergröna klätterväxter över hela fasadens höjd vilket ger en sint

samspel motfasadensvarma gula ton överhela året.

Balkonger och uteplatser placeras på respektive långsida, där uteplatserna

på byggnadens nordvästra sida görs extra generösa. Uteplatserna skärmas av

med träspalje'r i samma utförande som spaljéerna på fasaden,

KOMFLEMENTBYGGNADERNA
De tre komplementbyggnaderna utförs med både tak och fasad av stående

träribbnr. Följande funktioner inryms i komplementbyggnaderna;
- Miljöhus, som placeras inom ett avstånd av fem meter från Järnvägsgatan,

och som samnyttjar det huvudsakliga gångstråket för transport av sopkärl

-(ykelförråd, placerat nära ingången till huvudbyggnaden.
lägenhetsförråd, placerat längre ut på tomten, men inom 25 m från

huvudentré till byggnaden.

(& ESLÖVS BOSTADSAB' MARKANVISNINGSTAVUNG töBERöD 1:214

%*

TRÄDGÅRDSMILJÖN
Växtligheten i trädgården minner om den betintliga frukttrådgärden

och kompletteras med större sammanhållna planteringar, ordnade i' sin

begränsning men vilda, lummiga och yviga i sitt innehåll. Vackra gräs och

ängslika blommor skapar en harmoniserartde hethet samt intressanta

blickfång. Trädgården med sitt innehåll bidrar till den biologiska mångfalden

och utgör även en tilltalande miljö for insekter och pullinatörer.

Med planteringarnat kombination med öppna gräsytor blir trädgården en

plats för återhämtning och sociala aktiViteter. Tillgänglighetsanpassade

gångytor och markmaterial gör trädgården tillgänglig för husets alla boende.

Ientre'nmrådet planteras ett vårdträd som ger en volym som både skapar

rumslighet och ger skugga varma dagar. Vårdträdet omges av en rund bänk

och utgör en naturlig och lättillgänglig mötesplats för husets boende. i

tomtens sydvästra hörn utgör en större pergola en målpunkt med uteplats för

störresällskap. Pergolans tak ger skydd för både sol och regn. Ribborskårmar

av mot gatan men ger också genomsiktlighet.

Nya träd på tomten föijer betintliga träds karaktär (fastigheten bredvid) och
utgörs av fruktträd såsom körsbär, äpple och päron.  Befintliga träd i tomtens

notdösthga del bedöms inte kunna sparas vid byggnation men föreslås

ersättas för att följa den befintiiga trädgårdens karaktär och rama in gården,

Betintitga alléträd behålls i möjligaste mån. De få träd som måste Pallas av
anläggningstekniska skål ersätts med nya träd av motsvarande storlek.

AVSTEG FRÅN DETALJPLAN
Gällande detaljplan anger att huvudbyggnaden ska placeras 3 rn från gatan.

Då Fdrutsättningarna har ändrats i och med markanvisningstävlingen samt

att den föreslagna huvudbyggnaden inte har entréer som vätter mot gatan

tas ej hänsyn till detta krav i förslaget.

5
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DAGVATTENHANTERING

På den befinttlga tomten finns idag ett svackdike l nordvästltgfsydosllig

rlktnmg mot den anslutande tomten l nordost, som avsluta med en

kupolbrunn l diket) avslutning nära Brahevägenlomten avvattnas

huvudsakligen mot detta dike, Denna pruncip bibehållstill största delen

Utkså med tomtens nya utformning men kompletteras med ytterligare

en kupolbrunn  l  dikets andra avslutning mot huvudbyggnaden. för att

kompensera för den ökade andelen hårdgjorda ytor. Pa" husets nordvästliga

sida anläggh en stodmur rnotgranntomlvn, samt ett langsgäende tall mot

sydväst, därdagvaltnet leds till en nyanlagd kupolbrunn l  anslutning till en

planteringsyta. riven parkeringsytotna avvattnas huvudsakligen mot denna

punkt,

l övrigt utgörs tomten till största delen av genomsläpplign ytor med gräs

och planteringar med syfte att  bland annat infiltrera dagvatten. Även delar

av gångsystem och gemensamma uteplatser  ulfhu  med grusbeläggning för

ökad infiltration jämfn'rt med härd beläggning som asfalt eller betongsten.

Andelen vattenupptagande vegetation slärksjämfört med tomtens befintliga

situation, med stor.: ytor av perennplantenngai otlr prydnadsgräs, buskar

som tratt l varierande storlek, vilket tar upp vatten l betydligt högre grad (in

den gräsyta som finns idag,

\
X.
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MATERIALBIBLIOTEK

Itl’Enfdfim‘ljl‘lnd är qanusngarm Drlagca rrec stenmgjl‘

Im'lmn  '.‘~"- mm

Klipplu  qra'sylor på rå:- samlandr wmlsywmd

O(I'I :  lrLkIträ-dqgärdm

eQ :S‘LOVS JOSE/GS RB- WKRKIRNWSNINEST,»""U_IN(; .OBIROI) ' 2'1.

Tegelbelaggning med varierande ton läggs i fiskbensmönner

 

pd nu lmwsekllqa 'i’m‘lwytorf‘: turnm' Mucuygg

Prrvnnp‘amvnnqs med .xtur arll ikedum och

varicnon l, slurlek, farg Ufh form

    

 

Spanéurvcr umdrrnnmggl mvlm 'ezunqmgrkstur föl uu'platsor

utvalersor ulfura mec wlikald 'lbt-U',

PnHarbelygmng gm en intim

ulmuafar sam! okargdrdsmilj'dns

trnf‘mtskami: MIMIC

l: )

Prydnadsqläs äl dekomrwa stum Delar

av amt, awn efter växtsasnnqons shit,

on ‘ungc'av som auskmmnmq melldn

c-llka ytor,
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SABOs Kombohus Bus 3

Ritningar

Fyrspdnnore

out.

Sexspönnore

'. ””unga-('_' '  fem." W‘ Nexus. ‘- ;,- "::.x/

Skapa förfrågningsunderlag

  

lffåiäi'ftL—i-'???iåff'åäfmékå'äkmv—"k' WWW:.- no'z'v'i  J  x -.-Yr '. «‘5 \.'- 'fåq '-' 535:l

Tekniska beskrivningar IO

Teknisk beskrivning inslallorioner 10

Teknisk beskrivning styr &  bevakning, byggnad i ]

Teknisk uhuslning kök, wc och  duschrum 12

lift-*-så;-'#;-EEVZWTifff-EaRE-i'fmmpälui—.iw'ir."Älta"? ::.—::., .- -' WWW

Lögenhetsbeskrivning 13

IH?åäöä'ärå'öliimfiläéilNKi'éWWåni”Wåäwfhféåébåiåi" :( "2‘." ;" in"? '.' 4:13.: '.'-'i”)

Komponenluvskrlvnmg 17

'  "fix.-'i"'3.—iifi'Åi*'-1.I>...'vrv:: .l :.  "  F l fi‘v‘fiifififfi h"! (:*-é R"): bla”.»:  *

Energianvändning

I‘m“ * '  '  '

Så gör ni vidare
v- em.;-  4  arr A.“

W '

SABOs Flexmodell 21
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SABOs Kombohus  Bos
SABOS Kontbohus Bas, det Första ramupphandlatle flerbostadshuset inom kombohusl

konceptet, är det Kombnhus som uppförts på Hest platser i Sverige. Huset erbjuds sum Fyra

eller sex lägenheter per normalplan, med lägenheter  i  varje hörn. Huset byggs i 2—8 våningar.

Ko mbohus Bas uppförs normalt med komplanentsbyggnader  såsom lägenhetsförråd,

miljörutn. cykelförvaring eller liknande. Kombohns Bas har visat sig passa på många markna-

der och är ett bra alternativ för er som vill bygga bostäder som passar en stor målgrupp.

Fram till slutet av 2014 fanns ett ramavtal med jSB som  SABOS  medlemsföretag kunde

avropa. Ramavtalet har ersatts av en avsiktsFörklaring vilket gör att produktionen av Kombo-

htts Bas kan fortsätta även efter att ramavtalet har gått ut. Därmed ingår n11 Kombohtts Bas i

SABOS  Kombohus Flex. JSB kallar sitt koncept för Trygga Boendet.

VAD KRÄVS?
Precis som i all annan nyproduktion behöver du ta fram upphandlingsunderlag. Utöver det

som är Standardiserat i upphandlingen krävs bland annat underlag såsom nybyggnadskarra,

geoteknisk undersökning. bullerurredning, dagvattcnhantering, inmätning med mera. Du

måste själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Sedan laddar du ned

upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dekumcn ten. Efter det är du inne i procesl

sen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.

SABOS KOMBOHUS  BAS © SABO 3
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FYRSPÄNNARE
fa T (g (a) G '3 z;  © 33

'I. Sockel: betongsockel "_ i  W l

2. Väggur: belong, målas, löd/vi? #  . _M

3. Fönshar; alumimumklöhtrö/alumi— ___ ?" .. i  . i _  ?
nium, fobrikslackermd, signulgrö/vii .—”,— .  »  ,, = . f  _  _. 4  ,

4. Enirédörror, glasade: stöldörr, I  .. ‘ [l _ ' " l _

fobrikslcckercd, signdlgrå/mörkgrå ;. "i )  m » " — -—_

5. Flöklhuvar, ovluHsdon: uluminiumplöi, '— 7  ' ' l  *
Fabrlkslackercd, svor! , "_ M,, F? — ;_ .

6. Taksäkerhet slöl, varmförzinkat '  '—-— ' '" , T, "* ' '  *

7. Tokbelöggning; takpapp, svart & äl Gérdsfusod

8. Tokovvolfning: böngrönnor  +  sluprör
ov plöl, zinkgrö

?? 'E) :, 33 ?. (?)/1533 (5- (23 3: 13 TD
9. Plötovtöckning, zinkgrö ] .__( "”;" _ __

, :‘E :] ":l ' ,  .

'IO.  Ventgoller: lackerad, grå _‘, ,, '  _" * ""' I  ' __

ll. Inglasade balkonger, mörkgrå :* ' DÅ B : E . QD —_,

12. Taklucka: plöl, svar! "m;: mg E .  » E jg 4)

ET" ? DEJL]

5 [j.—' I: Q E 'i %?
. L

D €- Lg Fused enTré

FYRSPÄNNARE
TRYGGA  BOENDET, JSB

 

3 Totalt Andel "  3  ©  ru ‘3
;  Lägenhefstyp (A van.) ptocenf , ,_, ,-»

2  rok 60,4 m2 a 51 50 :, f i i ;
Zak 71,9 m? 8 5? 5(5— ( ”
En”  antal  lägenheter 16 st I  i _. Ä  G I , ,

å/normolplan 335 n.]? i ! i  l

EBTA  [4 våningar] ] 340 rn2

fi/ncrmolplun . 264,ö m2 "' .  .. I  f  ' .: :.  T  _"

EA/entréplun 264,6 In2

Total BOA (4 vår—lingar) 1 058,4 m2 m
Hus kronor/m? BOA 14 900 kr . celfcsod

EDM—5 exklusive köliare 15 558 480 kr

4 ©  SABO SABOS KOMBOHUS BAS
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TRYGGA BOENDET, JSB

23,1  m

Normulplan

Entréplan

  Ino—— ~

 

FYRSPÄNNARE

5
© SABOSABOS KOMBOHUS  BAS
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SEXSPÄNNARE

1. Sockel: betongsockel

2. Väggar: betong, målas, röd/vit

3. Fönster: aluminiumklött trö/olumi-
nium, labrikslackerad, signalgrö/vtt

4. Entrédörrar, glasade: stöldörr, la-

brikslackerad, signalgrö/mörkgrö

5. Flökthuvar, avlultsdon: aluminiumplöt,

labrikslackerad, svart

6. Taksäkerhet: stal, varmlörzinkal

7. Takbelöggning: takpapp, svart

8. Takavvattning: hangrönnar + stuprör
av plåt, zinkgrö

9. Plötavlöckning, zinkgrå

'IO. Ventgaller: lackerad, gra

H. Inglosode balkonger, mörkgrå

12. Taklucka: plåt, svart

 

SEXSPÄNNARE
TRYGGÅ BOENDET, J53

5' '. -  ,  _ " Torulf _,Andel'
Ll&ge'nhetsl'y'p .(4 vån.) rocent

'I rok 26,4—34,Ö rr'l2 8 Sl 33

2  rok 60,4 m2 _  8 st 733

3mk7l,9m2 85t 33

_Tolalt antal lägenheter 724 st

,BTA/normalplan 413Lt7m2

Total BTA (4 våningar] ] 652,4 m2

BOA/normalplan 325,3 rrlE

BOA/entréplan , 325,3 m2

Jalal BOA (4 våningar] ,, l 301,2m2

Hus kronor/m2 BOA 1-5900 kr

Totalpris exklusive köllare 19 387 880 kr

6 ©  SABO
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TRYGGA BOENDET, JSB

SEXSPÄNNARE
)

28,1rn

m- ”:l-. ,

 

I = ...... 1M . _m

2  rok2:: . .
 
2  rok.

.‘ . 60,4 m‘ _
_  '” l  I l  l
;. ;  l

! 'I.-

i, . &  I

l: a‘ ** . ,r '  . w
I.“ I  "i: "ETH *. ”W" :l!” '. Kf!

-— - -  _  ' m— — ————— ___, —  ———, 7w.» 1—, -
E -  '. . u  _,4 _ '.' ___ .' I  ..

m. w— —'—_.— _. ___.— _ ' ; .
'f) I I  - ' ",-".  '  .  '  _ki , '"?" "  r— 1 I

r— "  r  , nm . ..”-. gnu. If ml: __J ,  '  " .
m .. _ m  ‘- -_:"" _]  _  Alia **. '. .-" '.' gun .. nu j

putt—c. a“: -_ .' "" ‘  ___ " . nuo—o
. .  I i '

, ,,,,,,,,,, u '

3  rok  _  : m: l '  3  rok
.. 71.9 m? '  7l, rn21 ..... I __,

Ö ,' 34.6 m" g l" . (j

g ” ' ' nI I l '—

mt r inv,-ll I w.. , mmm ;" l \70 .. -  ' .. o—__. &  ,,",

Normalplan E A» m
[ÅJIMS

If'"”“"-‘"---; I' """"""" 1 r*“““**"'"1

m!“ Ifl'hl"!

man  ,

. : w  : : HiM : __ . /4 M  {a

*  -—- n  ul ”*1 .. '—
— L ID! mm I r

© m 1  k . =. !  nu nu
' ro Qo o ...,. [»»-_- ._.,._.:- o  o

2  rok ' ,, , ' L
ö_0,4_m? .- . i *  2  rokn

, "  ‘ . » 60,4 m‘;  . .:...» , , l ;  '.
‘ ' 9. i I( _  _, l .. _ ._

u _... ' . 4" nm fl". u
__-A__ _1": _  “In“ _ ." __ ___ _ ['--ni) :: m

K . . . 'r—j.  —'—
a  ,  I, . , "”s"/Å .  1 l :- ___" . . .  l

ugh.  - .__.._._..._. .—l __-—--— ‘  -  M  ._...  ___—  .......

'— r  .  a  . ‘  '." ...1. . _  _ _ ._ __ . fw . _ '  '  In"
I  f  I  ' '  U'.” .

m- ' uu  : åt:—uf "Th - ___.' ‘uo  .  ‘ m
una-uv —____,' " '._ '.' K  _  .' . r-‘mh

" u I  '

3  rok, '-, ',: ' _?  3  rok
_........__.' 71,9," . ..

«Mn: .» w  :

* 1 0 D
Enlréplun .c 5  . "L, ..: It,

man

SABOS KOMBOHUS CITY © SABO 7

182 ( 289 )



Skapa ett lörirögningsunderlag
med SABOs Flexupphandling
Hur ska ni då göra för att bygga  SABOs Kombohus  Bus?

Precis som i all annan  nyproduktion  behöver ni skapa ett förfrågningsunderlag.

Utöver det som ar standardiserat i
upphandlingen krön-fs bland annat
underlag såsom nybyggnads-
karta, geoteknisk undersökning,
bullerulredning, dagvattenhante-
ring, inmatning med mera,

Ni måste siölv göra kravställning-
en på utemiljön, då den är unik
varie gang. Sedan laddar ni ned
upphandlingsdokumenten och
fyller i de styrande dokumenten.
EFter det är ni inne i processen

och kan ta Fram alla nödvändiga
handlingar.

ATT TA MED IN  I  ÅF-DELEN
När ni definierat projektramarna överför ni deti
AF-clelen. För Kombohus Bas med JSBs modell
Trygga Boendet kan det det se ul så hör:

2 -  2

3 .- .  a.

EXEMPEL  ",

KOMBOHUS BAS, FYRSPÄNNARE

, Totalt Andel
'Lägenhets' [4 vån.] procent

2  rok 60,4 m2 8 st 50

3rok 71,9 m2 85t 50

Totalt antal lögenheler 16 st

139555" »  %: '

8 ©  SABO

 

AFA.2

AFAZI  Översiktlig information om projektet
 

f

denna upphandling

] 25-35 Hui-Jinn lm manga 10.:

2 '  ' _  40 - 62 313—52
3 60  -  80 48—52

"l SO - 100 _

i 90  -  [2‘3 .

! ai”! är tilnilcrad * Kiialm inn ('en nu unge damm

 

Adlnlmslmln’a farcsknflcr.  Yemen  2 3

Sida 2 a» 36

 Limb: i ;t» ini an (lli-' :.wiXzilålgare. El  

Naiagnrc,  Telev‘fibcr  l.i'-,i rix iv-i .'-rl mug-:1; -1

Dessa uppgificr Inmnas som upplysnlng utan fnrblndclsc

Orientering om objektet

Allmänt om prry'cklcr

Beställaren inbjuder alt lämna anbud på cirka 16 lägenheter. i ell

flerbostadshus i 4 våningar man kallare som ska]! upplåtas på fastigheten

Xxxx .

Lagunhetsslariekar uch prucenlucll [indelning i projektet skall  \‘ara'

Rum ach kök aladsna  (nu?) Procenlucll Fardelulrlg

    
un *
,fll'ltm'r'nr om upphandlingen

Upphandlingstbrfarandur ar unligl 1,01?och israllcl för all bilägga ell

detaljerat! förlrågniugsunderlag har \i vall all ham Isa llll cll IL‘fitrcnshus=

som anlmdsgivamahai au  Ian-la  mol I-Zflcrsam SABU sedan 201I ulfnn ln:

upphandlingar fruns nu en rclaIin start :unal  typhus  som kan rara med och

konkurrera om denna typ ak uppdrag, uppskatlnlngsns från omkring IO

lewranlmcr.

Rclbrcnslluscl redunsas i en refermshandling som SABO har utarbetat Duh

som bygger på  typhus  sam cnlreprenadlörelag ndigarc har inlämna]. \‘id

upphandlingar ax Kombohus Dessa hus har således gramkats  l  avseende

på kvahtcl och slandard och kan därför inujas som referensnbjckt vid

Ruferenshus [är denna

upphandling"

JSBts  typhus  —Trygga  Boendet. ävzxfx'is.r%=e ' er!-351113???

SABOS KOMBOHUS BAS

: 1.
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AFAl

AFAZI
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J  "Wm—
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l Administrativa I.
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? sa;-.i %”k -

Admmlslram'a félrcsknficr. vcrsmn 2.3

Sida  2  m 36

Nälagarc, El hm.. in., ii:- u w

Nélagarc.  Tale/fiber Ma. B.;. i; -- +  w  :. f.*l

Dessa uppgifter lämnas som upplysning man förbindelse J

1
Orientering om  objektet

Översiktlig information om  projektet

,-ll'Imri"lrr pm  projeklel

Beställaren inbjuder alt lämna anbud på cirka 16 lägenheter. l en

flerboszadshus i  4  våningar  ulan källare  sum  skall uppföras  på faslighelen

Xxxx  .

Lägenhetsslnrlckal och pmccnlucll fördelning] pmjcklcl  skall \‘aIa

Rum och kök Bosmdsym (nr")  l’mcenluell  fönlelnmg

] 25  -  35 30-35

2 40 . 62 30-35

3 60 - 80 30-35 1/

4 so -  100 - /
5 90 - 120 - H

Byggslan a_i planerad Khuko lN! lu' 31! in:-:.  cidmm M

nli

A  Hmänr om upphandlingen

Epphandllngsférfarandel är enlig! LOL' och lslället för all Inlägga cu

delaljerat forhågnlngsumlerlng har vi vall nn hämisa nll ell referenshus.

som anbudsgix ama har all Iäi'la mot, linersom SABO sedan 20]  1  utfnn  tre

upphandhngar  [inns  nu cll rclulln 51cm ama]  typhus  mm kan vara med och

konkurrcla om denna In: a\' uppdrag. uppskamungsvm från omknng ll:

Icvcranlorcr

Rcibrcnshuscl rcdonsam en referenshandllng som SÅBO har llmlbcml OCh

som bygger på  typhus  sam entreprenadlhrelag tidigare har  Inlanmal.  \  1d

upphandlingar ax Kombohus  Dessa  hus har således glanSkals i ax seende

på  kx'alltel  uch standard och kan därför nylljas som rcl'crcnsohjckt nd

denna upphandhng.

Rcfcrcnshus för denna JSs typhusrygga Boendet,

upphandling.
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A" TA MED IN I  AF-DELEN
När ni definiera? proiekrramorno överför ni deli
AFdelenr För Kombohus BGS med JSBS modell
Trygga Boendei kon dei dei se Ul så hör:

2 1 2

3 I 3

EXEMPEL 2,
KOMBOHUS BAS, SEXSPÄNNARE

Totalt  Andel
LEQGHI'IENWP (4 vån.) procent

'I rok 26,4f34,6 m7 8 51 33

2  rok 60,4 rn2 B 51 33

3rok7l,‘}’rn2 85! 33

Torah aniol lägenheier  H  24 st . ”i

ADMlNlSTRATlVÅ

HJÄLPMEDEL
Ni hiiior alla udminislrolivu
hiölpmeclel lör uppho ndling
av Kombohus på
www,sob0.se/k0mbohus.

FGmnsdragnMpsli-J;    
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Ventilation

Värme

Rör

Passersystem

Handdukstorkii 

Multimedia

Mätning fastighet

Mätning lägenhet

Belysning

Hiss

10 © SABO

TEKNISK BESKRIVNING INSTALLATIONER

 

Skylink porttelelon,Trödbunden svarzenhei i

Matare för mätning varme, tappvarmvatten,
mätartavlor för mätning el

 

Mätare vörrne, varmvatten, förberett För kall,

vatten och luftlemp
 

FTX, IV Produkt Envistar

Fiörrvörmevöxlare, Alfa-Laval Mini Plus/Midi
Wall, Vattenburnarfadiatorer ;

PEX Rör i rör, typ LK PAL Universal  A  med tomrör,
Tryckklass PN 10

Ingiuten kanalisation i betong

 

 

Mediacentral förberedd i lägenhet, stiörnnöt tiil
uttag lör distribution förberett

  

 
LED-belysning i fasta armaturer, allmänna

KONE  Mono  Space 500

%
SABOS KOMBOHUS  BAS IX)

994/
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TRYGGA BOENDET, J58

m
TEKNISK BESKRIVNING  STYR  & BEVAKNING

Kommunikation för anslutning mot styr, ochVentilation ,, _
,. , _ " overvakningssystem

Vallen Manuell avlösning, lörbetell lör M—Bus

Belysning. Ule Styrs via skymninsrelö

Rörelsevakter i allmänna utrymmen, strömställare
Bel snin inne

Y  9' i lägenheter

Reglerings- och slyrningslunklianer för värme,
Värme .  ..

separat I vurmeundercenlrolen

___—__—
TEKNlSK  BESKRIVNING  BYGGNAD

Stomme Prelabriceracl belong

Plattbörlag med ingiutna inslallatianer,
Blulklug Brandavgrönsunde kloss El 60

-- Platlbörlag med ingiulnu instollutioner,
Overslu blulklug Biandavgrönsa ncle klass El 60

“15°l Ströpplod belong, målas

Yt'lerväggur Prelebricerad sandwich, betong

Uppstoplad takstol i plåt, TRP,
Yl'l'erlak Taktöckning lcopul system Mono

Plåt __ _. _ Fabriksleckemd, Lindab

Balkongsyslem Belong, halkhömmande yta, inspönda i betong-
blolklug

Bulkongfronl Fobriksluckerod aluminium, RAL7004

Betong, inspönda och sammengiutna med
Tak över balkong husstommen

Prelabricerad belong 200mm, Brand-
Lugenhetssklhunde  vaggur avgrdnsonde klass El 60

  

lnnerviiggur Prefabricerad lättklinkefvögg lOOmm

.. Elitlönsten Vridbeslug Trä/Alu (hatas,
Fonsler U-vörde 0,9W/m2K

.. .. Elitiönsler, Trä/Alu, 3-glos enkelbögad utåt-
Fonslerdorrur gående, U-vörde l,l W/m2K

Enlrépurli Metall och sökerhelsglas, Dörraulomalid

Tumburtlörrur JeldWen [5wecloarl, Eklanér, RCl , ENi 627,

El30/R'W40clB, Sm EN l  32012

Dörrar ullmönnu ul'r mmen JeldWen [Swedoor], Mossivdörr, El30/R'w30dB,

y Sm EN 1 3201.2
_ KONE modell Mono Space SOD/Motala

”'”/Who"! modell 2000

Låssyslem ASSA/EVVA

Trappa Siölvböra nde belongkonstruktion med Terozzo

SABOS  KOMBOHUS BAS ©  SABO  
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TEKNISK UTRUSTNING !  KÖK

Spis  med ugn 7777 _

?yl

”Frwys

Kyl/  Frys  '

Gnisflökt

Köksinredning

. Diskmaskin

ibigkbönksbeslag

_liéksblundure

Belysning

al;;ning

Sieméns HC4272213V
'  Siemens K536VNW30 AA++

Siemens GS36VVW3] AA++

Siemens KGBéVXW3] AA++

Franke modell  Tender 729‘

Noblessu, vila luckor melamin, Vil stomme,

töcksidor/bönksklvko  i  eklaner

Forberefl för

Noblessc, rosllri

FM MoHsson  9600  II med dislTrnioskinsavsldngning

Eleklroskondlo/E 701 1070  Smart  lP20 2* 18W

Elektroskandia/E  9790303  Bönkormotur

TEKNISK  UTRUSTNING  !  WC OCH  DUSCHRUM

TNC-stol

Känslan
Blandare Närlstöll

Tlandare  dLTsch

Belysning— _

Tvättmaskin/torktumlare

Budrumsskåp

Spegel

'l'ouleuppershålluTe

Hunddukshöngure

T-lånddukstork  '

Duschdraperiskena

©  SABO

IFÖ Sign 686i
IFÖ Sign 7320 i  _
FMM 90605
FMM Comb-i (ng—(M
Elektroskandia E9790301 Smcrl IPAA

Siemens TT WMTÄK267DN, TM WT465267EW
Byggbeslog väggskåp Forma 300xöOO  +
Noblessa voggsköp AOOX7OO

Byggbeslag 600x800

Byggbeslug Blankkrom I

Bygg beslag A-krok Blankkrom

PAX, Elektrisk, vil

Byggbeslog 900x900 vil inkl draperi

(_

SABOS KOMBOHUS BAS %
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TRYGGA BOENDET, JSB

_

[ÄGENHETSBESKRIVNING

Kök

Golv Eklamell, Rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar

Sockel  ' 1'rc'i, eklaserad turu

Vägg .. Tackmölat, Milltex matt 2/vit 10

Tak Töckmölat, Milltex matt 7/vit 10

Inredning Eiflfitgofig Iuckor melamin, vit—stemme, töcksidor/bönk-

Övrigt Fönsterbänkar i natursten

Badrum

Golv Klinker, 200x200, gra

Golvidusch Klinker, tOOxtbO,érö 7'7 ”_,” '—
Sockel — —---- _ . -——-———_ ”i

Vägg ,  ' Kakel, 200x200, vit blank * i i  _—
Tak Töckmölat, tat töckFörg TOT/vi! 10 Wi

Tätskikt Bostik
_ 1T, TM, Bönkskiva, Spegel inkl. liusramp, handdukshöngaréi

Inredning stödhandtag, toalettpappershöllore, du5chdraperistöng,
__ handdukstork, 2  st väggskåp

Sovrum 1

Golv Eklamell, rustik Srslcv 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar

Sockel Trö, eklaseracl furu '

Vägg _ Töckmölot, Milltex mott 2/vit IG
Tak I. _ Töckmölat, Milltex matt 7/vit 10 .—

Inredning Skiutdörrsgarderober, Ella, Vil

Övrigt Fönsterbänkar i natursten

Sovrum  2

Golv Eklamell, rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar

Sockel Trö, eklaserad furu --

Vägg Tackmölat, Milltex mattZ/VEÖ i, __—

Tak Töckmölat, Milltex—matt;V/;it 10 _  if

Övrigt _ Fönsterbänkar i natursten )

Vardagsrum/allrum

Golv Eklamell, rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omsltpningsbar

Sockel Trö, eklaserad furu W

nV—Eég— "' Tackmölat, Milltex matt 2/vit 10

Tak Töckmölat, Militex ray/vit 10

Övrig! Fönsterbänkar i natursten . "

SABOS KOMBOHUS BAS © SABO 13 ÅS
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TRYGGA BOENDET,  JSB
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Kapprum

Golv

Sockel

Viss
Tak

Inredning

Balkong

Golv

Ek
Röcke

Elknnglront

Entré trapphus

Golv

Eltel

VögL

Än;
Postck

Torkmam:

Övrigt

© SABO

é

 

.,.

Klinker,  200x200, grå

Trö, ekloserod luru

Töckmölul, Milllex moll 2/vil lO

Töckmålol, Milllex mall 7/vil lO

Skiuldörrsgorderob, Ella, vil inkl. stöd och medicinsköp

Belong, hundbearbelad yla,  borstad

Belong W

Fabrikslockerod aluminium, RÅL 7024

Fubrikslockerud alumininl, RAl  702:1

Granilkeromik,  300x3OO  Anlrocile

Gronllkeromik, 300x150  Anlrocite

Töckmålol, Milllex moll 2/vil l0

Töckmölol, Milllex man 7/vil IO,  Liudobsorbenter

Renfz,  med lulonde lok och uldrogbcr ovloslningshyllo

Köbe  gummimallo i lörsönkning

Plolsmölad hisslront RAL7004

C

SABOS KOMBOHUS  BAS
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Tru pph us

Golv

Sockel

Vägg
Tak

Röcke

Handledare

Ovrigt

Förråd/Ieknik

Golv

Sockel

Tölskikl

Väse,,
Tak

Fläktrum

Golv

Sockel

Tölskikl

TRYGGA BOENDET, JSB

/‘
F

Granilkeromik på slegliudsdömponde skild [ei bv),
300x300  Anlrocile

Granilkeramik, 3004(17570 Anlrocile

Tdckmölm, Milllex rnailQ/vil 10

Tdckmölal, Mililex mull 7/vil lO, Liudabsorbenler

Stål, målet, RAL7004_rnörkgrö
Slöl, måleri,  RAL7ÖO4  mörkgrå

Tidningshöllure, Elnisch

Klinker  200x200,  völrumsklossoi utförande

Klinker W, ”

Bostik

Målat, Milllex man 2/vi? lO

Töckmölol, Milllex mall 7/vil lO

Klinker  200x200,  völrumsklussol ullöruncle

Klinker _?

Bostik

Målar, Milllex mail 2/vil lO

Töc-liiznölal, Milllex moll 7/vit 10

Fönsterbönk i natursten

Lägenhelsförråd (tillval, Fristående byggnad)

Golv

Sockel

Vägg

Inredning

SABOS KOMBOHUS  BAS

Belong

Belong

Regelslomme

Förrådsvöggor/dörmr typ TROAX

© SABO 15
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TRYGGA BOENDET, 158

16

TILLVAL

Tillval

Allmänt

Anpassning av överordnat styrsystem enligt beställarens önskemål  "

Anpassning passersystem enligt beställarens önskemål it

Förrådsbyggnad på tomt ”

Miliöstation pä tomt

Lägenhetsval'

Utökat datanät i olika steg

Spisvakt

Timer överni'liskbönk m

Inglasning balkonger

Fiber till lägenhet

lm-kanaler till köksfläkt

Extra väggskåp i badrum , ,

Diskmaskin Siemens SR4SE23'I SK (2 RoK) SN4SD202SK (3 RoK)

Duschväggar i frostat glas

Energi

Bergvärme

Kallvattenmätare

Solceller på yttertak

*Ei individuella

©  SABO SABOS  KOMBOHUS  BAS
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TRYGGA BOENDET, 158

___-__l.—

KOMPONENTAVSKR'VN'NG  4  VÅNINGÅR

Nyttiandeperiod

 

 

Byggnudsdel i flerbostadshus Andel i  %  (ca] (Livsldngd i  ör]

"Stomme och grund i 35 100  #

Rmkompletteringar/ innerväggar ? " 15 i" W  50

Värme, Sanitet (VS) ,, ' 8 50
FV if '  7T *  '  AO

Inre ytskikt och vitvaror V ]  7 15

Fasad ' '  3 i 50
Fönster T i i  4  T 777 r  T 50

Töksinredning 3 30

Yttertak ] AO

Ventilation ' 5 " 25

TTTunsaort (exempelvis hiss) _ 3 257

Styr- och övervakning T  W  _ r t 15—

Restpost (Övrigt) 0

—

BERÄKNAD ENERGIANVÄNDNING FÖR  NORMALÅR

Ort Typhus Krav Beräknat

låglmö Trygga Boendet normalglan 75 kWh/mÅÖr 56 kWh/m;,ör

wining W  Trygga Boendet normalyplan 80 kWh/mid"? , 65 kWh/m:,ör  :

Eotkholnt Trygga Boendet normalplan BO kWh/m7,öL , 63  kWh/miérr :

Gavle TryggayBoendet normalplan 100 kWh/m;,år 67 kWh/math

flies. 777777 Trygga Boendet normalplan, l  15 kWh/maar 73 kWh/pas]:

Beräkning av Trygga Boendet på lem olika platser och klimatzoner  i  Sverige dar kravet och det
beröknade resultatet presenteras, Trygga Boendet normalplan med  A  våningar, köllare och Haktrum.

SABOS KOMBOHUS BAS ©  SABO l7
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Har ni ett proiekt?
Så här går ni vidare:

Gör en marknadsundersökning.
Fastställ proiektets unika förutsätt-
ningar. Ta reda på hur behovet ser ut.

 

    

    

     
     

 

  
Ta fram det underlag som finns och
kontakta Tekniska kontoret för att se
om ny detaliplan ör möilig. Påböria
detaliplanearbetet och kontakta
entreprenören för stöd och rött hand-
lingar. Bestöll geoteknisk undersök-
ning, ytawögning samt nybyggnads-
karta.

  Hur ser detaliplanon ut? Är planen
öppen och möiliggör en funktions-
upphandling? Beställ geoteknisk
undersökning, ytawögning samt
nybyggnadskarta.

Gör en grov uppskattning av tomt, grundlägg-
ning, ev övriga byggnader samt byggherre-
kostnader. Nyttia görna SABOs kalkylmall för
Kombohus Flex.

Gör en investeringskalkyl med hyresnivå, kal-
kylrönta, lånerönta, driftkostnad etc. Simulera
även hur en eventuell nyproduktion påverkar
ort företags ekonomi. Identifiera vad ni maxi-
malt kan betala för entreprenaden.

Är ort proiekt lönsamt? Upprätta dialog med kontaktperson på SABO göllande
takpris, ingående dokument, referenshus och andra strategiska frågor som rör
upphandlingen.

Ladda ned upphandlingsmaterial från SABOs webbplats. Fyll i AF-del och gröns-
dragningslista så långt det går. Ta del av de kunskapsdokument som finns kring
trygghetsbostöder. 

13 © SABO SABOS KOMBOHUS CITY Åda
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Ta fram handlingar och bestäm vad som ska ingå i projektet:

I Radonundersökning
'  'I'omtavvägning
' Bullerutredning
-  Dagvattenutredning
'  Markplaneringsbeskrivning. Av denna framgår gällande P-normer, bil & cykel,

samt hur avfallshanteringen organiseras.
'  BlankettEr för anbudsintordran. Ett dokument som beskriver de proiektunika

krav som gäller.

 

Förbered er lokala marknad om att ni
avser att gå ut med en upphandling
inom Kombohus Flex. Hänvisa till
SABOs webbplats för mer info och till
kontaktperson på SABO.

Överväg att kontakta byggnadsnämnden för en öppen
diskussion om proiektet alternativt ett förhandsbesked .

 
Vid positivt besked från byggnadsnämnd är det dags att
gå vidare.

Annonsera upphandlingen.
Informera lokala och regionala byggentreprenörer om upphandlingen.
Skicka länken för upphandlingen till SABOs kontaktperson, så distribueras upp-
handlingen i ett nationellt och internationellt nätverk av byggentreprenörer.

Sätt samman en iury för utvärdering av anbuden.
Juryn kan bestå av en grupp med bred kompetens, såsom arkitekter, drift,
ekonomi. Använd gärna SABOs mallar för sammanställning och utvärdering.

'I'illdela den entreprenören med mest ekonomiskt lönsamma anbudet.

SABOS KOMBOHUS CITY © SABO
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Avtal

 

Kontrakt upprättas enligt BKK formulör.
ABT 06 tillömpos.
Entreprenören har arbetsmiliöansvaret enligt BAS—P och BAS—U.  '
Ansluter fullt ut till ABT Ob, därför skall entreprenören överta och

GRÄNSDRAGNING ENLIGT
UPPHANDLINGSMODELLEN  FLEX

Tomt- och nybyggnadskarta

Grundundersökningar

Utredningar buller

Utredningar radon

Konstruktion grundplatto

Situationsplan för bygglov

Övriga bygglovshandlingar

Energiberäkning

Bygglov, bygganmälan

Byggsamrad'

Kontrollonsvarig, kontrollplan

Bos-F och Bas-U

Arbetsmiliöplan

Proiektering yttre ledningar, (VS, el, fiörrvörme, medial

Kontakt med aktuella myndigheter?

Arbetsplatsanmölan

Brandskyddsdokumentation

Elektronisk personalliggare

Markentreprenad

Grundläggning platta på mark

Förråd och miliöbod

EI tomrör i mark för utv. belysning

Lasschema

Lgh. skyltar, skyltar allmänna utrymmen

Postboxar i trapphus

Inkoppling av tiv till undercentral.
Utförande av komplett vörmeanlöggning

Driftskostnader under byggskedet

Slutanmölan

Eosladsioretaget sammankallar
3 Vid behov

Det som påverkar anbudspriset är bland annat:

samordna entreprenader upphandlade av bestcillaren Entrepre- '
nören förbehåller sig ratten att tacka nei till övertagande och
samordning av sidoentreprenader.

Skotteförfarandelagen.

Förutsättningar för prissättning
Priser på referenshusen galler standardutformning enligt tekniska
specifikationer och lägenhetsbeskrivningar, inklusive standard- '
grundläggning och exkluderar pris för markanläggning, finpla-
nering, komplementsbyggnader, inkopplingsavgifter och andra
byggherrekostnader, samt moms.

20 " SABO

©

B__OSTADS- ENTREPRE-
FORETAGET NOREN

X

X

X

X

X

X

X

X

Markens beskaffenhet,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Husens placering inom arbetsområdet
Husens geografiska loge, vilket påverkar transportkostnoder
för entreprenören.
Prisexemplet är utifrån en placering i Enköping,
Arsberoende kostnader, sösom vinterkostnader, uppvärmning för
murning, stomarbeten och snöröjning.

nadtiden för vatten, avlopp, vörme och el.

Fromdragning av byggstrom/fiarrvarme llll arbetsplatsen/husen.
Inhagnader/stöngsel/grindar pa byggarbetsplats,
samt passerkontroll.

Entreprenören ansvarar för elektronisk personalliggare enligt ' Anslutningsavgilter och förbrukningskostnader under entrepre-

Enskilda material med specificerad leverantör kan, av entrepre-
nören, komma att utbytas mot likvärdigt alternativ.

SABOS KOMBOHUS BAS
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SABOS  Kombohus Bos, Plus,

Trygg, City och Kvarter
ingör  i  Flex-modellen.

 

Handla upp Kombohus
Bas med Flexmodellen

SABOs Flexupphandling är en modell för att genomföra smidigare
upphandlingar av nyckelfärdiga bostäder. När ni gör upphandlingen
hänvisar ni till den specifika grupp av bostadshus som ni vill bygga,
så kallade referenshus.

Upphandlingsmodellen har växt fram ur ett projekt finansierat av
Energimyndigheten i syfte att öka byggandet av energieffektiva perma-
nenta bostäder istället för tillfälliga modulbostäder.

I dagsläget har vi Kombohus Bas. Plus. 'l'rygg. City och Kvarter i Flex—modellen. När andra
leverantörer vinner en Illcympphandlin;v kan deras produkter också bli tcfbrenshus. Det kan

vara till exempel trygghetsbostäder. hus med möjlighet till lokal i bottenvåningen, punkthus

med små lägenheter, hus byggda som kvarter. hus som klarar bullriga miljöer etc. Dessa hus

används som referenser i upphandlingen och det är dem som bygglöretagens produkter järn»

törs mot i attbudsfortarandet.

Upphandlingsdokuntenten a'r standardiserade för att möjliggöra återupprepning. Det inne-

bär en begränsad möjlighet till anpassning för att kostnaderna ska hållas låga.

Fördelarna med SABOs Flexupphandling är flera:

' Gynnar den lokala konkurrensen — lokala byggare har möjligheten att arbeta
industriellt då de Får förutsättningar att leverera samma produkt till Her kunder.

'  Förenklat upphandlingen—mycket är redan förberett.

' Tar mindre resurser — återupprepning sparar tid och pengar, för både beställare
och leverantör.

'  Ger prispress — kostnaden för referenshuset är transparent.

Broschyren som du just nu håller i handen beskriver Kombohus Bas inom Flcxmodcllen.

Lat mer on: 5/1130: Hm'trpplntmf/ing pr: .trr/e/flex

SABOS KOMBOHUS  BAS ©  SABO 21
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0454-30 59 94
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SABOS KOMBOHUS

Jonas  Högset
Enhetschef, Fastighet & Boende på SABO

034106  55 10
i0nos.hogset@sabo.se

För mer  information  se även
www.sa  bo.se/kombohus
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eslövs  bostads  ab

Miljöpolicy för  Eslövs Bostads  AB

Ebo förvaltar= underhåller och bygger nya  bostäder  för olika behov och målgrupper. För att
arbeta mot en hållbar framtid strävar ebo efter att ligga i framkant och höra till de bästa i
branschen. Miljön omfattar allt och berör oss alla. Vi ska. tillsammans med hyresgäster och
leverantörer. bidra till ett ekologiskt. ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Därför ska vi:

. Vara resurseffektiva vid drift. underhåll och genom våra hyresgäster
Flöden av energi och material som kommer in i ebo ska återanvändas som resurs. at
oss själva eller andra.

-  Bli oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, el och transporter
Val av energikälla ska vara långsiktigt hållbar och skonsam mot miljön och
människors hälsa. Energianvändningen ska minska genom ständiga

energieffektiviseringar och beteendeförändringar.

. Säkerställa att våra bostäder håller en hög inomhusnriljöstandard samt att

underlätta för de boende att göra hållbara val i sin vardag
Uppföljning och utveckling av inomhusmiljö är en viktig del i förvaltningsarbetet.
Samarbete med Mer-ab för att hitta former för att tillvarata avfall på bästa sätt.
Kunskapsspridning och information bör ske för att öka hyresgästernas kunskap.

Individuell mätning av värme och vatten undersöks pa större enheter.

.  Bidra till en grön miljö för boende med utemiljöer av god kvalité

Utemiljöer är en viktig del av all nyproduktion. En god utemiljö skapar nöjdare
hyresgäster.

.  Använda hållbara och sunda material vid nybyggnation och renovering

Nya bostäder ska ha lågenergistandard och förnybar energiproduktion ska integreras i
nya bostäder.

.  Eftersträ "a förtätning vid nybyggnation för att öka möjligheten till gemensamma

och hållbara transporter och bevara den goda åkermarken i Eslövs kommun
Byggande i tätorterna utanför centrumorten behövs för en levande landsbygd och ska
följas av möjligheter för hållbara transporter.

. Anpassa ebos styrdokument så de harmonierar med ägarkommunen Eslövs

miljömålsarbete för en enad väg mot en hållbar kommun

Kontinuerlig kommunikation mellan kommun. bolag. anställda och boenden ska leda
till nya idéer och ständig utveckling.

Innehållet i denna policy ska genomsyra allt arbete inom Eslövs Bostads AB. Samtliga
medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners bidrar tillsammans till att policyn uppfylls.
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Policy för Eslövs Bostäder AB:s samhällsansvar och bidrag till

en hållbar utveckling
Antagen av styrelsen 2017-12-15

Hållbar utveckling en del av vårt affärsuppdrag

Att utveckla Eslövs Bostäder på ett sätt som både ser till dagens och morgondagens behov är en

viktig del i vår affärsprocess. Det är en förutsättning för att nå våra mål och leva upp till vårt uppdrag.

!
Vi bidrar till en hållbar utveckling, hälsa och

välfärd i Eslöv genom att:

1. Erbjuda goda livsmiljöer där

hyresgäster trivs och

levnadsstandarden utvecklas

2. Lyssna och utvecklas tillsammans

med våra intressenter _

3. Ha integritet som vår ledstjärna

 

  

lll

 

4. Vara en nytänkande och attraktiv

arbetsplats för nuvarande och

blivande medarbetare .

5. Ständigt utveckla verksamheten GluBAM MAI-EN

med fokus på vårt uppdrag,

samhällets behov och de globala

målen för 2030

För hållbar utveckling

Så här tar vi ansvar och arbetar för en hållbar utveckling

Goda livsmiljöer där hyresgäster trivs och levnadsstandarden utvecklas:

'  Erbjuda attraktiva hyresrätter med varierade hyresnivåer.

'  Skapa förutsättningar för att involvera de boende i föwaltningen av fastigheterna mot

skälig ersättning.

'  Stödja idrotts- och fritidsa ktiviteter som riktar sig till alla.

' Utforma våra fastigheter så att:

0 Upplevd trygghet och välbefinnande i såväl det offentliga som det privata

rummet ökar

o Biologisk mångfald och ekosystem värnas och utvecklas

0 En fossilfri och effektiv energi- och vattenanvändning kan uppnås

. Reservera upp till 20  %  av vårt totala boendebestånd för kommunala hyresavtal

-  Erbjuda sommarjobb och praktikplatser, särskilt till ungdomar, nyanlända och

funktionsnedsatta.

Lyssna och utvecklas tillsammans med våra intressenter:

'  Ha dialog med intressenter vid renovering, nyproduktion och iordningsställande av grönytor.

Barnens röst är särskilt viktig.

v  Ställa krav i upphandlingar och påverka våra hyresgäster och leverantörer att också ta ett

samhällsansvar.
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'  Informera och underlätta för hyresgäster att göra klimat- och miljömedvetna val.

Ha integritet som är vår ledstjärna:

'  Vi ser till verksamhetens och hyresgästernas bästa och påverkas inte av egna intressen i

utövning av vårt uppdrag.

0 Vi är transparanta i våra uppdrag och affärsrelationer, undviker jäv och tar inte emot mutor.

'  Vi har ett arbetssätt där vi skyddar, värnar och stärker hyresgästernas integritet genom gott

och jämlikt bemötande och korrekt hantering av personuppgifter.

Nytänkande och attraktiv arbetsplats som utvecklas utifrån uppdrag, samhällets behov och de

globala hållbarhetsmålen för 2030

0  Vi arbetar systematiskt för att verksamhetens aktiviteter bidrar till de globala målen för 2030

och god samhällsutveckling i Eslövs stad

0 Vi ger förutsättningar för våra medarbetare att agera ansvarsfullt och tänka nydanande för

att, utifrån vårt affärsuppdrag, bidra till positiva Iösningarför bolaget och samhället.

'  100  %  av den årliga utdelningen till Eslöv kommun återinvesteras i bolaget för att driva frågor

som ytterligare förstärker en hållbar utveckling.

'  Vi redovisar och kommunicerar resultatet av våra insatser.

Resultatet av våra insatser

Genom vårt arbete bidrar vi till uppfyllelsen av de globala målen 2030 och med särskilt:

&

 

Hasaummenmm Minimums

mm“ mmm mammmm

Roller och ansvar för policyns efterlevnad

Styrelsen har ett ansvar för att säkra att ambitionerna i denna policy efterlevs och att konkreta mål

som leder till en hållbar utveckling formuleras och följs upp i affärsplanen— allt i syfte att skapa värde

för bolaget och Eslövs kommun. Vd och ledningsgruppen svarar för att driva och skapa engagemang

för arbetet bland annat genom att säkra att medarbetarna har förmåga att utöva ansvaret.

Medarbetarna har ansvar för att sätta sig in i hållbar utveckling och arbeta på ett sätt som skapar

värde för bolaget, hyresgästerna och Eslövs kommun.
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FAKTA

l

Harlösa 19:13  — moderna lägenheter i

genuin bymiljö

Pa fastigheten lislöv Harlösa  19:13.  pa .*Xyägcn  mini

Ilarlösa. har lislöys Bostads AB uppfört en modern byggnad med  8  lägenheter. Byggnationen
handlades upp genom  SABOS  koncept Kombohus Bas.

Byggnaden har en skala och utformning som väl ansluter till de intilliggande byggnaderna,

llarlosas tidigare järnvägsstation i jugendstil och Harlösa hotell. Samtidigt bidrar det nya huset

med moderna och tillgängliga lägenheter som blivit ett bra komplement till det befintliga
bostadsutbudct i Harlösa.

Bland hyresgästerna finns både seniora llarlösabor som lämnat ett större boende pa orten,
ungdomar och langyaga intlyttarc,

o' 8 1 l  1

l * ?>
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ESLÖVS
KOMMUN

Tillägg till markanvisningsavtal avseende
Löberöd  1:214

Mellan Eslövs kommun (org.nr. 2l3000-l  173).  Z—ll 80 lislöv . nedan kallad

kommunen. och Eslövs Bostads AB (org.nr 556095-2391 ). Box 325.

241 23 Eslöv. nedan kallad bolaget. har träffats följande överenskommelse.

§  1 Bakgrund

Eslövs Bostads AB har utsetts till vinnare i markanvisningstävling för

Löberöd l:2 l 4 och ett markanvisningsavtal mellan kommunen och bolaget

har tecknats avseende Löberöd 1:2 H. se bilaga 1.

§  2 Föroreningar

Under markanvisningstiden har bolaget beställt en geoteknisk- och

markmiljöundersökning. se bilaga Z. Undersökningen v isar att det finns

föroreningar. bland annat arsenik. i marken. Till följd av detta har bolaget

och kommunen kommit överens om att sänka köpeskillingen fran [ 400 000

kr till 900 000 kr. under lörutsättning att fastigheten överlates i befintligt

skick och bolaget atar sig ansvar för avhjälpande av föroreningar i marken i

enlighet med 10 kap miljöbalken vilket innebär att bolaget ansvarar och

bekostar nödvz'indig sanering. Bolaget avstar därmed fran att ställa krav pa

kommunen med anledning av föroreningar oeh sanering.

§  2 Förlängning av ma rkanvisningstiden

'l'ill följd av upptäckten av föroreningar har projektet försenats. Parterna är

överens om att genom en förlängning av markanv isningstiden lörlänga

markanvisningsavtalet pa oförändrade villkor. med undantag av

ovanslaende överenskommelse. till den 30 september 2030.

§  3  Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännamle fran kommunst) relsens

arbetsutskott. genom beslut som senare vinner laga kraft.
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Detta avtal är upprättat  i  tva likalydande exemplar varav parterna tagit ett

vardera.

ESIÖV (len 25/7  '  20 Ort: Älä/ÄV Datum: (PÅ?-'$
För Eslövs kommun. För Eslövs Bostads AB

(less konnnunsty'rclsc
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Bilaga 1

ESLÖVS
KOMMUN

Markanvisningsavtal avseende Löberöd 1:214

Mellan Eslövs kommun (org.nr. ZIZOOU—I l73). 24l 80 Eslöv. nedan kallad

kommunen, och lislövs Bostads AB (org.nr  556095-2391  ). Box 225.

24] 23 Eslöv, nedan kallad bolaget. har träffats följande överenskommelse.

§  1 Bakgrund

Kommunen har under perioden  8  februari till 31 mars  2019  genomfört en

markanvisningstävling för Löberöd ] :2l4  i  Eslövs kommun. Bolaget har

lämnat in ett tävlingsforslag som utsetts till vinnare av Kommunstyrelsens

arbetsutskott den 24juni 2019.  §  89.

§  2  Markanvisning

Kommunen anvisar till bolaget det markområde som markerats på kartan,

bilaga A. nedan kallat fastigheten. Denna markanvisning innebär att

bolaget, under en tid av sex månader, från och med detta avtals

undertecknande. har ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse

av marken samt övriga villkor avseende exploateringen.

Om bygglov enligt  § 5  överklagas förlängs markanvisningen tills prövning

av bygglov vunnit laga kraft.

Syftet med detta markanvisningsavtal är att sätta upp villkor och

lörutsältningar för exploateringen. I avtalet anges också förutsättningarna

för en marköverlåtelse till bolaget.

Bolaget har tagit del av kommunens Riktlinje/[för mur/mnvisning. gällande

från och med 2017-05-29.

§ 3  Markanvisningsavgift

För markanvisningen ska en avgift erläggas som motsvarar 1  %  av den

beräknade köpeskillingen, alltså I4 000 kronor. Kommunen fakturerar

bolaget och avgiften ska betalas senast 30 dagar efter att parterna har

ditt ;p
1t4) MX %%

204 ( 289 )



undertecknat  detta avtal. Om  köpeavtal  tecknas med bolaget som avser

fastigheten ska avgiften dras av från den slutliga köpeskillingen.

Om köpeavtal ej tecknas kan avgitten återbetalas endast om särskilda skäl

föreligger.

§  4  Detaljplan

Antagen detaljplan finns. Planavgili enligt taxa tas uti samband med

bygglovet.

§  5 Markörerlåtelse

Kommunen avser att överlåta fastigheten genom försäljning till bolaget.

Parterna skal] träffa ett köpeavtal när bygglov beviljats och vunnit laga kraft

i enlighet med inlämnat tävlingsförslag, bilaga B, med eventuella ändringar

som parterna kommit överens om. Priset för fastigheten är  I  400 000

kronor.

§  6  Parkering

Kommunens parkeringsnonn gäller och parkering ska ordnas inom

fastigheten.

§ 7  Undersökningar

Bolaget har rätt att under Optionstiden utföra erforderliga undersökningar

och utredningar av fastigheten för att kunna genomföra exploateringen.

Bolaget bekostar eventuella utredningar och undersökningar.

§  8  Byggnation

Bolaget ansvarar tör och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder

inom fastigheten.

Bolaget ansvarar för och bekostar borttag av befintlig dagvattenledning

inom fastigheten.

Fastigheten ska i huvudsak bebyggas i enlighet med tävlingsforslaget.

Bolaget bekostar bygglovsavgitier och övriga kostnader som töranleds av

exploateringen. Bolaget ska bekosta återställande- och anslutningsarbeten

utanför fastigheten som uppstår i samband med exploateringen.

Etablering for byggnation ska ske inom fastigheten om parterna inte

skriftligen kommer överens om annat.

2(4) ,  %
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Det  åligger  bolaget att senast l8  månader efter laga kraftvunnet bygglov i

huvudsak  ha färdigställt bebyggelse enligt bygglovet. Skulle föreskriven
bebyggelse inte vara genomförd inom löreskriven tid utgår ett vitesbelopp
enligt köpeavtal.

§  9  Anläggnings- och anslutningsavgifter

Bolaget står för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter för

inkoppling så som vatten, spillvatten och dagvatten. el, fjärrvärme. fiber.

telefoni med mera.

§  IO Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från kommunstyrelsens

arbetsutskott, genom beslut som senare vinner laga kraft.

Detta rnarkanvisningsavlal är till alla delar Förfallet utan rätt till någon form

av ersättning för någon av parterna om avtal om rnarköverlåtelse inte

tecknats mellan kommunen och bolaget senast sex månader efter detta

avtals undertecknande. Vid överklagat bygglov enligt 5 § kan tiden

förlängas, se § 2. Markanvisningsavgiften återbetalas inte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att förlänga rnarkanvisningen

om rimliga skäl för detta föreligger.

§ ll Återfagande av markanvisningen

Kommunen har rätt att återta markanvisningen och häva detta avtal om

bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet på det sätt som avses

med detta avtal eller om det saknas förutsättningar för att genomföra den

tänkta exploateringen. Ett återtagande av markanvisning och hävning av

avtalet enligt ovan innebär att det till alla delar är förfallet utan rätt till

ersättning för någondera part.

§  12 Överlåtelse
Detta avtal får ej överlåtas på annan utan konununens skriftliga

medgivande. Överlåtelse får ske till annat bolag inom koncernen om

kommunen skriftligen meddelas detta.

Detta avtal är upprättat i två likal_vdande exemplar varav parterna tagit ett

vardera.
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Eslöv den  97/2) /_,// Ort: Datum:

För Eslövs kommun, För Eslövs Bostads AB
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Eslöv 2019—03-30

Markanvisningstävling, Löberöd 1:214 i Eslövs kommun
Eslövs Bostads AB ansöker om markanvisning för fastigheten Löberöd 1:214 i enlighet med Eslövs

kommuns inbjudan.

Kortfattad beskrivning av vårt tävlingsförslag

Beskrivning och koncept

Vårt förslag till byggnation och hur detta motsvarar tävlingsprogrammet genom inplacering på

tomten, färgsättning och disposition av utemiljön mm framgår av bifogad presentation daterad 2019-

03-29, bilaga  1

Vi kommer att handla upp byggnation enligt LOU genom SABOs koncept Kombohus Flex, med

Kombous Bas, JSBs Trygga Boendet, som referens. Konceptet beskrivs i bifogad broschyr ”Sabo

Kombohus Bas”, bilaga  2

Typ av bebyggelse

Byggnaden utförs i två plan med 6 lägenheter per plan. Tekniska specifikationer finns i broschyren

”Sabo Kombohus Bas".

Hållbarhetsaspekt

Vi kommer att installera solcellsanläggning med effekt minst 7kW på taket till byggnaden. Som

framgår av vår Miljöpolicy, bilaga  3  och vår Policy för samhällsansvar och bidrag till hållbar

utveckling, bilaga 4, arbetar vi med hållbarhetsaspekter på ett strukturerat sätt, både under

produktion och förvaltning.

Anpassning för äldres behov

Aktuella byggregler medför att de nybyggda lägenheterna är anpassade för äldre- och

funktionsvarieredepersoner i större utsträckning än merparten av de befintliga bostäderna.  I  vårt

förslag är dessutom samtliga lägenheter (även plan två) tillgängliga genom att lyftplatta finns i

trapphuset.

Detaljplan

Vårt tävlingsförslag förhåller sig till detaljplanen och kommunens vision för tävlingsområdet.
II  ”

Avvikelse från planbestämmelsen p avseende byggnadens placering 3 meter från gatan har gjorts

vilket är naturligt med hänsyn till kommunens vision för tävlingsområdet enligt tävlingsprogrammet,

se vidare bilaga 1.

Byggnadens fasad utförs i ströpplad betong med kulör enligt bilaga 1. Om det fasadutforandet inte

kan rymmas inom planbestämmelsen "f" bör det kunna prövas som en mindre avvikelse.

Referensprojekt
Som referensprojekt anger vi av oss genomförd byggnation på fastigheten Harlösa 19:13 . Se bifogad

cprojektbeskrivning, bilaga 5. X7

">=/..iall2 .x
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209 ( 289 )



e
eslövs  boslads  ab

Kvannheradinionnahon

Utnyttjad byggrätt är 826,2 mlBTA. Byggarean är 413,1 mZBYA.

Byggnaden innehåller 12 bostadslägenheter med följande fördelning;

Lgh-typ Antal Storlek(m2)

1 rok

1 rok

2  rok

3 rok

26,4

34,6

60,4

71,9

åbNN

Lägenheterna kommer att upplåtas med hyresrätt

Pris

Vi erbjuder oss att betala 1 400 000 kr för fastigheten Löberöd 1:214 på de villkor som vi anger i

denna ansökan.

Tidplan

Beslut om vinnare; 2019-06-30 (enligt tävlingsprogram).

September 2019; Markanvisningsavtal tecknas (enligt tävlingsprogram).

Mars 2020; Bygglov beviljas (enligt tävlingsprogram).

April 2020 Byggstart.

December 2020 Inflyttning

Uppgdteronianbudnaren

Anbudsgivare är Eslövs Bostads AB, org nr 556095-2391. Mer information om 055 finns på vår

hemsida www.ebo.se

Kontaktperson är Sten Carling, tfn: 0413-599414, e—post: sten.carling©ebo.se

BHagor

1.

shes—iw

Presentation Löberöd 1:214 Markanvisningstävling Eslövs Bostads AB dat 2019-03—29.

Broschyr ”Sabo Kombohus Bas"

Eslövs Bostads ABs Miljöpolicy

Policy för Eslövs Bostads AB:s samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling

Projektbeskrivning Harlösa 19:13

Siila2l2 )
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SABOs Kombohus Bos
SABOs Kombohus Bas, det första ratnupphantllatle flerlmstatlshuset inom kombohus-
konceptet, är det Kombohus som uppförts på Hest platser i Sverige. Huset erbjuds som fyra
eller sex lägenheter per normalplan, med lägenheter i varje hörn. Huset byggs  i  2—8 våningar.

Komhohus Bas uppförs normalt tried komplernentsbvggnntler såsom lägenhetsförråd,
miljörum, cvkelförvaring eller liknande. Kombohus Bas harvisztt sigpassa på många markna-

der och är ett bra alternativ för er som vill bygga bostäder som persnr en stor målgrupp.

Fram till slutet av 20H fanns ett ramavtal med jSB som SABOS niedlemsiöretag kunde

avropa. Ramavtalet har ersatts av en ;wsiktsl—örklaring vilket gör att produktionen av Kornbo-

hus Bas kan fortsätta även efter att ramavtalet har gått ut. Därmed ingår nu Kombohus Bas i
SABOS Knmbolms Flex. jSB kallar sitt koncept för Trygga Boendet.

VAD KRÄVS?
Precis som i all annan nyproduktion behöver du ta fram upphandlingsundetlag. Utöver det
som är standardiserat i upphandlingen krävs bland annat underlag såsom nybyggna'dskarta,
geoteknisk undersökning, bulleruttedning. dagvattcnhanteting, inmatning med mera. Du
måste själv göra kravställningen på utemiljön, då den iir unik varje gång. Sedan laddar du netl

upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är du inne i proces—
sen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.

SAEOS KOMBOHUS BAS ©  SABO
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TRYGGA BOENDET, JSB

nium, labrikslackerad, signolgrö/vil

labrikslackerad, signalgrö/mörkgra

Flöklhuvar, avlullsdon: aluminiumplal,

Takavvallning: höngrönnor  +  sluprör

FYRSPÄNNARE

I. Sockel: belongsockel

2. Väggar: belong, malas, röd/vil

3. Fönster: aluminiumklöll frö/alumi-

4. Enlrédönar, glasade: slöldörr,

5.
labrikslackerad, svarl

6. Taksäkerhet slöl, varmlörzinkal

7. Takbelöggning: lakpapp, svarl

3.

av plöl, zinkgrö

9. Plölavläckning, zinkgrö

IO. VenLgoller: lackerad, gra

I !. Inglasode balkonger, mörkgrå

I2. Taklucka: plöl, svarl

l   
2  rok 60,4 m'[

3 rok  71,9  rn7

Tolall anlal lögenheler

FYRSPÄNNARE
TRYGGA BOENDET, 153

W]?

BTA/notmolplan

Total  BTA [4 våningar)

BOA/normalplan

BOA/entréplan

Total  BOA {4 våningar]

Hus honor/m7 BOA

Tolalpris exklusive källare

4 ©  SABO

  

 

335 rn7

l 340 m2

264,6 rn2

264,6 m2

l 053,4 m2

l4 900 kr

15 558 A30 kr
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TRYGGA BOENDET, JSB

23,1m

FYRSPANNARE
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TRYGGA BOENDET, JSB

SEXSPÄNNARE

'I. Sockel: belongsockel

2.  Vöggcn: betong,  målas, röd/vil

3. Fénsleli uluminiumklöh Ifö/alumi-
nium,  fobrikslockerod, signolgrö/Vil

4. Enlrédörror, glasade; slöldörr, lo-
brikslockerocl, signolgrö/mörkgrö

5. Flöklhuvol, uvluHsdon: uluminiumplöl,
labrikslackerod, svcrl

6. luksökerhet: stål, vormlörzinkol

7. Tokbelöggning: takpapp, svar!

8.  Tukovvcmning: höngrönnor +  sluprör
ov plöl, zinkgrö

9. Plålovlöckning, zinkgrå

l0.  Venl.goller:  lackerad, grå

] ]. Inglosode balkonger,  mörkgrå

12. loklucku: plåt, svor!   

 

SEXSPÄNNARE
TRYGGA BOENDET,  JSB

  

1 rok  26,4-34,6  m2 8 sl 33

ink  60,4 m2 g sl 33
aroumm? -35l 33

_Tololl anlcl  lägenheter  __ 24 sl  __

BTA/normulplon 413,l m;

iToiul BIA [4  våningar] Ä— ]  652,4  m2

BOA/normulplon 325,3  mT

BOA/entréplan 325,3  m2

Tolul BOA (4 vöningw] *  1301,2rn2
Hus kronor/m? BOA l4 9007*!

Iolulpris exklusive  källare I9 387 880 kr

6 © SABO
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TRYGGA BOENDET, J58

SEXSPÄNNARE
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Skapa ett förirögningsunderlog
med  SABOs Flexupphondling
Hur ska ni då  göra  För att bygga SABOs Kombohus Bas?

Precis som  i  all annan nyproduktion behöver ni skapa ett förfrågningsunderiag.

Ulöver det som or stondordiserol  i
upphandlingen krdvs bland annat
underlag såsom nybyggnads-
korlci, geoteknisk undersökning,
bullerulredning, dogvonenhonre-
ring, inmölning med mera.
Ni mösle siölv  göra  krovsiöllning—
en på uiemiliön, då den är unik
vorie gång. Sedan laddar ni ned
upphondlingsdokumenten och
Fyller i  de slyronde dokumenten. AFA.2
Efter det är ni inne  i  processen

Adiiitntslraliva foreskrtflcr, version 3  3

Sid: 2 a\ 36

Xälägmc. EI KIM.“  hni tur all any  lc\l

Xntägtuc, Tele/Eber l-LIitLi Im for an ange int

Dessa uppginer lnmms som upplptllng utan Rubin—HSC

Orientering om objektet

och kan lo fram alla nödvändiga AFA.21 Översiktlig information om projektet

hundlingm. rlullldnf omprojeAh-I

Beställaren inbjuder an lämna anbud på cirka l6 lägenheter, i ett

A" TA MED IN lAF'DEI-EN flerbostadshus i  4  våningar utan källare som  skall  uppföras på fastigheten

När ni definierat proieklromornu överför ni det i Xm.

AF'delen- För KombOhus Bas med 1535 mOde” Lägenhetsslorlekar och procenlucll fördeltung l  projektu-IM urn

"7990 Boende' kan de' de' se "' Så här: Rum och koi. Bostads-tta (ni7b Prnccntucll ruactntng
l 25  -  35 Hlinka lt." liir att ange text

l 40  -  62 48-52

3 60  -  80 45-52

4 80  -  100 -

5 /  9o - 120 .
WI planerad Klicka ha: for till att;: tiitii

/ till

 

EXEMPEL  !,

KOMBOHUS BAS, FYRSPÄNNARE
'2
l

' — 'ifotdli "Andel:Meant-mm .(4 Vän.) procent

2  rok 60,4 m2 8  st 50

3rok71,9 m7 l 50

Totalt onlol lägenheter lé st

31515",

8 © SABO

 

.-IIIr1trTnl om upplirtridiingm

L'pphaitdlingsforfarandcl är enligt  LOI' och istallcl för att bilägga ett

detaljerat ('mfrägmiigsuittkrlag har \i valt att hämisa till all referenshus.

som  anbudsgnama  hm an tätla mot Eftersom  SABO  sedan 20H  ulfun  In:
upphandlingar Finns nu ett tclalixl slett nilla] ttplius som kan tara med och

konkurrera om denna typ m  uppdrag. uppskattnmgms [rim omkring lt)

let etnnlorcr

Relercnshusei redut lSi'lS 1  en rufutrnshlndlmg som SAHU har utarbetat och

som b!- gger på l) phus som cnucprenndfärclag tidigare har ittlrunnal. ud
upphandlingar av Kombohiis Dessa hus har således granilats  ]  avseende

på kxalitct och standard och kan darfor ntlljas som rcferensobit—h vid

denna upphandling

Refercnshus I'ul  denna

upphandling

JSBis  typhus — Trygga Boendet.

“3'3: .- *;a w  .6235???"

SABOS KOMBOHUS  BAS
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Mlnnnlslmnul R-reskrifler. wmon 2  3
Sida 2 :n' 36

Näldgarc. El Junk] “an: (_.  m  : uu

.X'älägnrc. Tele/fiber \l ,! In! ::.. A;! ”w.-_- l. .L

Dessa uppglflci lnmnns som upplysning ulan lörhlndclsc __;

ATT TA MED IN  I AF-DElEN
AFA.2 Orientering om objektet

 

Nör ni delinierol proieklromorno överför ni  deli 

 

   

  

  

fi—k— —7—7q ..
AFA.21  Översiktlig information  om  projektet “dale” For Kombohus Bos mad J.SBf  "mde"

__ Trygga Boendel kan del del se ul so hor:
.lllmärrl om pmjtlilcl

Beslällnren inbjuder att lämna anbud på cirka [6 lägenheter. i en , .

llerbosradshusi  4  våningar utan källan: som skall upplöras pa faslighelen 2 * 1‘ - 2  ,-

Lägcnhusslwlckar och proccnlucll fordclmng l  projeklel ;kall \nra

Rum och kök Bonadsyu  (m2) Proccnlucll fordelnmg

l 25 ~35 30-35

2 40  -  62 30-35

3 60  -  80 30-35 - -3 '

4 so  .  loo . i  /
EXEMPEL  2,

5 90  -  [20 - ..
KOMBOHUS BAS, SEXSPÅNNARE

Byggslan äl planerad Klicka lur Folm ang;- dnlum _ .  '_' _

nu -  ' '  i ”
Allmänt om upphundlingtn _LIGQG_ im . .

lippliandlmgslärfarandcl är enlig! LOL' och islällcl lör all bilägga en "  rok 26,4_34_6 m2
dclaljuat  fotflégningsunderhg har \i vall an hamisa lill eu rcl'crenshus.
som anbudsgivama har an ml: mol Ellersnm SABO  sedan 20]  l  infon m.- 2  rok 60,4 m2
upphandlingar finns nu all rclaliu slon ama]  nyhu;  som kan \ara med och 3  k 7] 9  2

konkurrera om denna typ av uppdng, uwsknunmgsus nan omkring lU ro , '"

leverantörer Total! onlol lägenheler

Referenshusel rcdousas  l  cn referenshnndlmg snm SABO har utarbetat och
som bygger på uphus som mlrcprcnadfixclng lidigarc hal Inli'inmal, tid
upphandlulgar av Knmbohus Dessa hus har således granskals i ax seende
på h'alilz'l och standard och kan därför n)lljns som rul'urcnsuhjekl ud
denna upphandling

Rcfcrcnshus för denna JSs malm: —Trygga Boendet.
upphandling"

 

ADMINISTRATIVA

HJÄLPMEDEL
Ni  hillur  allo odminislrolivo

hjälpmedel för upphandling
av Kombohus pc'i

' ‘ www.sobo.se/kombohus.
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TEKNISK BESKRIVNING INSTALLATIONER

 

 

Ventilation FTX,  IV Piodukt Envistar

V" Fiörrvörmevöxlure,  Alfa-[oval  Mini Plus/Midi

år,”, , __ , _ ,LVU": EMQM'9L_ ,, _  ,, _
R" PEX Rör i rör,  typ [K PAL Universal A  med tomrör,

for__ _  _  _ _ _Tryckkloss PN IO ,

EI lngiulen kanotisction i  belong

Skyfink porticfefon, trådbunden svuisenhei i
Pussersystem I  .  t

_  __ __  _ 099"Je_'_  ___  _ _,  _
Handdukstork _ _ Jo ,7, _. ,

. l  t" . . ..  .
Multimedia Mediecentro  ("beredd  l  lagenhet, summa! till

uttag för distribution förberett

Mätare för mätning värme, tappvarmvatten,

mötoncJVIor fö! mätning el

Mätare vörrne, vmmvotten, förberett för  koll-

voiten och luftlemp

Mätning fastighet

Mätning lägenhet

LED-belysning i  fasta  armaturer, ollm'onnu
Belysning utrymmen , *,

Hiss KONE Mono Space 500

©  SÅBO SÅBOS KOMBOHUS BAS W

228 ( 289 )



TRYGGA BOENDE  T, JSB

———————-——_—

TEKNISK  BESKRIVNING  STYR  &  BEVAKNING

Ventilation

Vettel 
Belysning, ute

Belysning, inne

Vörme

Kommunikation lör anslutning mot styr— och
övervakningssyslem

Manuell avlasnmg, lörbetett lor  M—Bus

Styrs via  skymninsreld

Rörelsevakter i  allmänna utrymmen, strömställare
i Idgenheler

 
Regleringsl och styrningslunklioner lör värme,

separat i vörmeundercenlralen

_
TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD

Stomme

Biölklag

Översta biölklug

Fasad

Yt'teryöggar

Yttertak

Plåt

Balkongsystem

Balkongfront

Tak över balkong

Lögenhetsskiliande väggar

Innervöggar

Fönster
 

Fönsterdörrar

Entréparti

Tamburdörrar

Dörrar allmänna utrymmen

Hiss/lyftbord

Lassystem

Trappa

SABOS KOMBOHUS  BAS

 

Prefabricated belong

Flatlbörlag med ingjutna installationer,
Brandavgrönsande klass El 60

Plattbörlag med ingiutna installationer,
Brundavgrönsande klass El 60

Ströpplad betong, målas

Prelabricerod sandwich, belong

Uppstoplad takstol iplöt, TRP.
Taktöckning lcopal system Mono

Fabrikslackerad, lindab

Belong,  halkhömmande yta, inspönda i betong-
biölklag

Fabrikslackerad aluminium, RAL7004

Belong, inspönda och sammangiulna med
husstommen

Prelabricerad betong ?OOmm, Brand-
avgrönsancle klass El 60

Prelabricerad lättklinkervögg lOOmm

Elitfönster, Vridbeslag Trä/Alu Eglos,

varde O,?W/mZK
   

Elitlonsler, Trö/Alu, 3glas enkelbögad utåt—
gående, U-varde l,l W/m2K

Metall och sdkerhetsglos, Dörrautomolid

JelalWen [Swedoorl, Eklonér, RC], EN1627,
EISO/R'WAOdB, Sm ENISZOt-Z
JeldWen (Swedoorl, Massivdörr, El30/R'w30dB,

Sm EN 1 320l-2

KONE modell Mono Space SOD/Motala
modell 2000

A5 SA/  E WA

Siölvböronde betongkonstruktion med Terazzo

© SABO
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TEKNISK UTRUSTNING  l  KÖK

 

 

 

 

 

jpis med ugn , Siemens HCÄEQÄ] 3V7

Kyl Siemens KSBÖVNWBO AA+ +  *
Frys #  Siemens ÖSQÖVVWSI AA+  +

_I_(yI/rrys  _ V  '" Siemens Koaovxwm Amf
S_pisfät 7__ ___” Vil—V # Frae modellTender 729  i  _  i  —-~

Köksinredning VVE-Joblgssojvflllo 'UClkOI' melamin, Vil  slomme,

Pucksldor/bankskwka  l  ekfaner

Diskmaskin '” W Forgerefl  för

iDiTklEnksbeslug " "  Råblesså, roslfri i ?

Köksblandure  ? FM  Moflsson  900WIQJd—isigmskinsuvsfdngning

Belysning d  H-,-if _ m  Elektroskandia/E 701 1070 Smarl IP20 2 * IBW
Tjalysning ’ir '  ' i " Eleknåfdiäs 9790303 amma)  ' I

m
TEKNISK UTRUSTNING  l  WC OCH  DUSCHRUM

mig;! ** IFÖ Sign 6.786]
wanna” "_ "FOG-57525  ”  —'_* _.,, *

Wågål  *  I  i  if "' *  RAÄ-5666?— __ ' " _
"Edane dusch  % FMMCombi92l5-OOÖOM—> _?

Belysning M_E *  7’7 7  i- *  éiäiådm 592030] 5;;,fp44#' "_
Siemens TT  WMI4K267DN, TM W1468267ÖN'

_ Byggbeslog väggskåp Forma  300x600  +
Badrumsskup Noblesso vaggsköp 400x700

Tvättmaskin/torktumlare
 

   

   
'  Spegel Byggbeslcg öDOxBDO

Touleflgtgge—r‘siéllar;  J  * W  __, EyggbesluéflBlgkkrom  r w '  Åm—

Hunddukshöngure Byggbeslog  d-krok Elma—kläm '—

flit-1E3? är i _  '  V' Wiring}, vil '  4  "A
Duschdruperiskena Byggbeslag  900560  vit inkl draperi  7w—

c
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TRYGGA BOENDET, JSB

__—

LAGENHETSBESKRIVNING

 

.  Kök

GOIV Eklamell, Rustik 3-slav  I  3  mm, sidenmatt, omslipningsbar

30:51?! g  ,; Tra, eklaserad luru __

Vägg ___ _” '  Töckmölat, Milltex mall?/tiil lO

Tak , WTöckmalot, Mtlltex matt 7/vil KT! _?

Inredning vkgassgzia luckor melamin, vil stomme, töcksidor/bönk-

Övrigt Fönsterbänkar i natursten 

+;

 

Klinker, 200x200, gra

Golvi  dusch Klinker, lOOxlOO, grå

Sockel _

Vägg Kakel, 200x200, vil blank

rak Töckmölot, tat töcktörg 101 /vit IO _
Tölskikt Bostik

TI", TM, Bönkskiva, Spegel inkl. ljusramp, handdukshöngare,

Inredning stodhoncltag, toolettpappershöllare, duschdraperistöng,
handdukstork, 2  st väggskåp

i

 

Golv Eklamell, rustik 3—stav l3 mm, sidenmatt, omslipningsbar

Sockel Trö, eklaserod furu

Vägg _  ___ ____,___,_ å?$ÄÄäÄFnlÄRÄåÄ-fiö -7 7—7 * —W ___—
Tok ”__—_ f_— ÄÅGÖTÄÄAEM mir—tö f—_f _? _  _—
lnredning Skiutdörrsgarderober, Ella, vit

årligt Fönsterbänkorinatughen _:

E’s-ovum 2

 

Golv Eklamell, rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar

Sockel Trö, eklaserad luru

Vägg # Töckmölat, Milltex matt 2/vit IO —k _?

711:7— i  _  '? H* *  H  * 'na—Ewa., iiINIEEEF/‘QHE i kw i" ,_,_
WWW" i  __., i  # V Vi_FEfi:ieI)‘é;k;-n707lfizrr—Mi-‘—

trdqgsrum/dllrum _
Golv Eklamell, rustik 3—stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbor

Sockel Trö, eklaserad luru

Vägg tackmölat, Milltex mott 2/vit lö _

Tak Töckmalot, Milltex matt 7/vit 10

Övrigt Fönsterbänkar i natursten

SABOS  KOMBOHUS BAS © SABO 13 X)
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TRYGGA  BOENDE]; JSB
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',.

 

Golv

Sockel

Vägg
Tak

Inredning

ifåéikéns
Golv

Tak

Röcke
 

  
Bolkongfront

"1 Enn-få" irapp'hus

Golv

Sockel

Vägg
Tak

PosHack

Torkmutiu

Övrigt

©  SABO

----- Fubrikslackerod  aluminium, RAI. 7024

Klinker,  200x200,  grå

k" t

 

» x "\ ex

"‘7;
.  . lx

Trö, eklaserod  furu

Töckmölai,  Millie:  mon  2/vil  10

Töckmöiol, MiHlex  man 7/vit IO

Skiuldörrsgordelob, Elfa, vit  inkl, slöd  oc'n medicinsk-Em

Belong, hundbearbelod yin, borslod

Belong

Fobiikslockerod aluminium,  RA!_7024

Graniikeromik,  300x300 Anlmcile

Gronilkeromik, 3003150  Antrocile

Töckmölal, Milllex  man. 2/vil  10 —~—'

Töckinölor, Milltex mot! 7/vil IO, iiudobmigeme,
Renrz, med Iulonde loll och  utdragbar  uvlaslningshyllu

Köbe  gummimullo iförsönkning

Plolsmölqd  hissfroni RÄL7004

C

SABOS KOMBOHUS BAS %
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Sockel

Vägg
Tak

Räcke

Handledare

Övrigt

  

Golv

Sockel

Tötskikt

Vägg
Tak

E_Eläktwm .
fl -....

Sockgl

Tötskikt

Vägg

 

lig.?tåältékäik? '  *

Grunitkeromik på stegliudsdömpande skikt (ei bv],
300x300  Antracite

Gronitkeramik, 300x150 Anlracile

Töckmålut, Milllex mall 2/vit 10

Töckmölol,  Milllex  mall 7/vit IO, liudobsorbenter

Stål, målat,  RAL7004  mörkgrå

Stöl, målat, RAL7004 mörkgrå
Tidningshöllore, Elnisch

Klinker  200x200,  völrumsklossol utförande J

Klinker

Bostik

MÖIOL Milltex man 2/vit IO

Töckmölal, Millie): mull {hit 10

Klinker 200x200,vålrumsklossul ullörunde

Klinker

Bostik

Målat, Milllex mot! 2/vit 10

Tdckmölot, Nlilllex mott 7/vit lO

Fönsterbönk i natursten

Lägenhetåförråd (tillval, fristående byggnad)

Golv

Sockel

Vägg

Inredning

SABOS KOMBOHUS  BAS

Betong

Betong

Regelslomme

Förrådsvöggcr/dörrar typ TROAX

© SAB—O

TRYGGA BOENDET, JSB
4

233 ( 289 )



TRYGGA BOENDET, JSB

___—___-
TlLLVÅL

;' tillval  _

Allmänt

Anpassning ov överordnat styrsystem enligt beställarens önskemål

Anpassning passersystem enligt beställarens önskemål

Förrådsbyggnad på tomt

Miliöstution på tomt

'  ]"

Utökat datanöti olika steg

Spisvakt

Timer över diskbänk

Inglusning balkonger

Fiber till lägenhet

Im-kanuler till köksflökt

Extra väggskåp i badrum

Diskmaskin Siemens SR45E2315K [2 RoK) SN4SD202SK (3 lloK)

Duschväggar i frostat gla
r-nylut

låsa,—grå"?
Bergvärme

  
lux-' »

Kullvuttenmätare

Solceller på yttertak

‘Ei individuello

16 ©  SABO SABOS KOMBOHUS  BAS
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KOMPONENTAVSKRIVNING  4  VÅNINGAR

Nyiliondepeiiod

 

 

 

Byggnudsdel i flerbostadshus Andel  i '.'/"u Ica) (Livslängd i år)

Stqmme och grund if r  *— BSJW IDO

fålornnkompleneringuri inneäggar —» _  _" l3 7' if. E '—

Vörmefsqniiei (vs) V  ' s 50
? """ j 'i 310 W

Inre y'islrikl' och vitvaror *  i  ; I? __ 15

' fasad—_ __ 'i' 3 _ E _

Elster—_ #  -' LÅT i, --——;**v~---—W---W 50

KBksinr;dning i  _, 3 30 if_§gmfim_  _ , , , , ] ,, 740

Motion ' i  r  i, .  #5 #— *** '25

Transggrt (exempelvis hiss) '  få 3 25  i

Styr- och övervakning '  h  _— *  ii— 'i 77h 15

Resiposl (Övrigt) ___ 0

BERÄKNAD ENERGIANVÄNDNING  FÖR  NORMALÅR

]o,. mm.,;  _ , .‘ .  _ may  .  "  ang.-räknat
Malmö Trygga  Boendel  normolplon 75 kWh-[Tlér 56 kWh/mid"

Ekiiping .”;vggo agenda_iiåiinaiåioaijigwwimzar__ fibäiä/Ääaf

_SEQEflfl'VlyolLf-Il'rygga Boendéfårinulgign ,, BQkWhÅrnlr'JL" 63kwihin11c'L

Gävle mgggendfiorafian 100 kWh/maar bilcåy/mäfxr

3652;""veendmmeieion ,uma/mitä: ”WW-ö.;
Beräkning av Trygga Boende! pi) lem olika plolser och klimatzoner i Sverige dar have! och det
beröknode resulialel resenieros ir o  Boende? normolplon med 4 vönin or, källare och Fökirum.P YQQ 9
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Har ni ett proiekt?
Så här gör ni vidare:

. Fastställ proiektels unika förutsätt-
'  ningar. Ta reda på hur behövet ser ut.

 

['.-:: ,::i:i-.'i':fl,.flf!'l.' [iii/..! :gggff'jgvlgy.   1

Hur ser detaliplanen ut? Är planen
öppen och möjliggör en funktions-
upphandling? Beställ geoteknisk
undersökning, ytavvögning samt
nybyggnadska ml.

Gör en grov uppskaH-nirig av tomt, grundlägg-
‘ ning, ev övriga byggnader samt byggherre—

kostnader. Nyttia görna SAID: kalkylmall för
Kombohus Flex.

Gör en investeringskalkyl med hyresnivå, kal-
kylrönta, lanai-Eula, driftkostnad etc. Simulera
även hur en eventuell nyproduktion påverkar
ert företags ekonomi. Identifiera vad ni maxi-
mall kan betala för entreprenaden.

I
Är ert prolektlönsamt? Upprätta dialog med kontaktperson på SABO gällande
takpris, ingående dokument, referenshus och andra strategiska frågor som rör
upphandlingen.

Ladda ned upphandlingsmaterial från SABOs webbplats. Fyll i AF-del och gräns-
dragningslista så långt det går. Ta delav de kunskapsdekument som finns kring
trygghetsbostöder.

© SABO SABOS KOMBOHUS CITY
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Ta fram handlingar och bestäm vad som ska ingå i proiektel:

 

- Radonundersökning
' Tomtavvägning
I Bullerutredning
'  Dagvattenutredning
0  Markplaneringsbeskrivning. Av denna framgår gällande P-normor, bil & cykel,samt hur avfallshanteringen organiseras.' Blanketter fär onbudsinfordran. Ett dokument som beskriver de proiektunikakrav som gäller.    

 

        

 

;  .( filén & ihr-233.511".ij'-f_sxc."%;":.>;,l;r.      

gig} liggaj-åf'gi:r_£j15%

 

Förbered er lokala marknad om att niavser att gå ut med en upphandlinginom Kombohus Flex. Hänvisa tillSAID; webbplats för mer info och tillkontaktperson på SABO.

Överväg att kontakta, byggnadsnämnden för en öppen— diskussion om pmiektet alternativt ett förhandsbesked.

Vid positivt besked från byggnadsnämnd är det dags attgå vidare.

Annonsera upphandlingen.
Informera lokala och regionala byggentreprenörer om upphandlingen.Skicka länken för upphandlingen till SABOs kontaktperson, så distribueras upp-handlingen i ett nationellt och internationellt nätverk av byggentreprenörer.!

Sätt samman en iury för utvärdering av anbuden.Juryn kan bestå av en grupp med bred kompetens, såsom arkitekter, drift,ekonomi. Använd gärna SABOs mallar för sammanställning och utvärdering.

Tilldela den entreprenören med mest ekonomiskt lönsamma anbudet. 
SABOS KOMBOHUS CITY 

©  SABO 19 %)
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GRÄNSDRAGNING ENLIGT
UPPHANDUNGSMODELLEN FLEX

Tomt- och nybyggnadskaita

Grundundersökningar

Utredningar buller

Utredningar radon

Konstruktion grundplatta

Situationsplan lör  bygglov

Övriga bygglovshandlingar

Energiberäkning

Bygglov, bygganmälan

Byggsamrc'id'

Kontrallonsvarig, kontrollplan

Bas-P och Bas-U

Arbetsmiljöplan

Projektering yttre ledningar, [V5, el, fiärrvärme, media)

Kontakt med aktuella myndigheter?

Arbetsplatsanmälan

Brandskyddsdakumentation

Elektronisk personalliggare

Markenheprenad

Grundläggning platta på mark

Förråd och miliöbod

El tomrör i  mark för utv. belysning

[asschema

lgh. skyltar, skyltar allmänna utrymmen

Postboxar i trapphus

Inkoppling av liv till undercenirol.
Utförande av komplett vörmeanlöggning
Driltskoslnader under byggskedet

Slutanmälan

Bostadilöietagel sammankal'or
5 Vrd bet-cw

Avtal
Kontrakt upprättas enligt BKK lormular,
ABT Ob lilla mpas.
Entreprenören hor arbetsmiliöansvarct enligt  BAS-P och  BAS-U.
Ansluter lullt ut till ABT 06, därför skall entreprenören överta O(h

samordna entreprenader upphandlade av beställaren Entrepre
nören förbehåller sig rätten att tacka nel' till övertagande och
samordning av sidaenlreprenader.
Entreprenoren ansvarar för elektronisk personolliggare enligt
Skattelörlarondelagen.

Förutsättningar för prissättning
Priser på relerenshusen göller standardutlarmning enligt tekniska
specilikulianer och Iögenhetsbeskrivningai, inklusive standard-
grundlöggning och exkluderar pris lör markanläggning, impla-
nering, kamplementsbyggnader, inkopplingsavgilter och andra
byggherrekastnader, samt mams.

20 ©  SABO

BOSTADS- ENTREPRE-
FÖRETAGET NÖREN
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x

X

X

x

x

X

X

x

X

X

X

Det som påverkar anbudspriset är bland annat:
I Markens beskallenhet.
'  Husens placering inom arbetsområdet

Husens geograliska läge, vilket påverkar transpartkOsinOdEI
för entreprenören.
Ffrisexemplel är ulilran en placering i Enköping
Arsberoendc kostnader, sösam vinterkaslnader, uppvärmning lör
murning, stomarbeten och snöroining,
Anslutningsavgilter och larbrukningskostnoder under entrepre—
nadtiden för vatten, avlopp, värme och el
Framdragning av byggstrom/liörrvorme till arbetsplatsen/husen,
lnhögnader/stöngsel/grindar pa byggarbetsplats,
samt passerkontroll
Enskilda material med specificerad leverantör kan, av entrepre»
nören, komma alt utbytas mot likvärdigt alternativ.

SAHOS KOMBOHUS  BAS
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SABOS Kombohus Bas, Plus,
Trygg, City och  Kvarter
ingår  i  Flex-modellen.

, j  "
t

 

Handla upp Kombohus
Bos med Flexmoclellen
SABOs Flexupphandling är en modell för att genomföra smidigare
upphandlingar av nyckelfärdiga bostäder. När ni gör upphandlingen
hänvisar ni till den specifika grupp av bostadshus som ni vill bygga,
så kallade referenshus.

Upphandlingsmodellen har växt fram ur ett projekt finansierat av
Energimyndigheten i syfte att öka byggandet av energieffektiva perma-
nenta bostäder istället för tillfälliga modulbostäder.

[ dagsläget har vi Komhohus Bas, Plus. "Rygg. City och Kvarter i Flex-modellen. När andra
leverantörer vinner en lilexupphandling kan deras produkter också bli tcfcrenshus. Det kan
vara till exempel ttyggltetsbustäder, hus med möjlighet till lok-al i bottenvåningen, punkthus

med små lägenheter, hus byggda som kvarter. hus som klarar bullriga miljöer ctr. Dessa hits
används som referenser i upphandlingen och det är dem som bygglöretagens produkter jäm-
Fiirs mot i attbudsliirl'amndet.

Uppliantllingsdokutnenten ärsmrulJKllScd föratt möjliggöra åtetttpprcpning. Det inne.
biir en begränsad möjlighet till anpassning för att kostnaderna ska. hållas låga.

Fördelarna med SABOs Flexupphandling är flera:
'  Gynnar  den lokala konkurrensen — lokala byggare har möjligheten att arbeta

industriellt då dc får Förutsättningar att leverera samma produkt till fler kunder.
'  Förenklat upphandlingen —- mycket är redan Förberett.
'  Tar mindre resurser — återupprepning sparar tid och pengar, för både beställare

och leverantör.
'  Ger prispress — kostnaden för referenshuset är transparent.

Broschyren som du just nu håller i handen beskriver Komhnhus Ba: inom FlcxmodcllL-n.

Lär mer on: 5/1805 eupplwm/Iiugpd .ut/Jrr.rr(/1rx

SABOS KOMBOHUS  BAS ©  SABO 21
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153 AB

Odalvägen ]?
Box 56

374 02  Asarum

Pether Fredholm
0454-30  59 94
pelher.fredholm©isb_se

1.51!

SABOS KOMBOHUS

Jonas Högsei
Enhelschef, Faslighel  &  Boende på  SABO

08-406  55 10
ionashogseiQsobo. se

För mer informulion se även
www.subo.se/kombohus

SABO SVERIGES  ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

Besöksadress  Dronninggolun  29, Box 474,  101 29 Stockholm

SABO  Tel  08-1106  55 OO, hemsida  www.sobo  se, epos! inio@sobo.se

M!
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estövs bostads ab

Miljöpolicy för  Eslövs Bostads AB

Ebo förvaltar, underhåller och bygger nya bostäder för olika behov och målgrupper. För att
arbeta mot en hållbar framtid strävar ebo efter att ligga i framkant och höra till de bästa i
branschen. Miljön omfattar allt och berör oss alla. Vi ska, tillsammans med hyresgäster och
leverantörer, bidra till ett ekologiskt. ekonomiskt och socialt hållbalt samhälle.

Därför ska vi:

.  Va ra resurseffektiva vid drift, underhåll och genom våra hyresgäster
Flöden av energi och material som kommer in i ebo ska återanvändas som resurs. av
oss själva eller andra.

.  Bli oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, el och transporter
Val av energikälla ska vara långsiktigt hållbar och skonsam mot miljön och
människors hälsa. Energianvändningen ska minska genom ständiga
energicffektiviseringar och beteendeförändringar.

. Säkerställa att våra bostäder håller en hög inomliusmiljöstaudard samt att
underlätta förde boende att göra hållbara val  i  sin vardag
Uppföljning och utveckling av inomhusmiljö är en viktig del i törvaltningsarbctet.
Samarbete med Merab för att hitta former för att tillvarata avfall på bästa sätt.
Kuuskapsspridning och information bör ske för att öka hyresgästernas kunskap.
Individuell mätning av värme och vatten undersöks på större enheter.

.  Bidra till en grön miljö för boende med utemiljöerav god k 'alité
Utemiljöer är en viktig del av all nyproduktion. En god utemiljö skapar nöjdare
hyresgäster.

.  Använda hållbara och sunda material vid nybyggnation och renovering
Nya bostäder ska ha lågenergistamlard och förnybar energiproduktion ska integreras i
nya bostäder.

- Eftersträva förtätning vid nybyggnation för att Öka möjligheten till gemensamma
och hållbara transporter och bevara den goda åkermarken i Eslövs kommun
Byggande i tätorterna utanför centrumorten behövs för en levande landsbygd och ska
följas av möjligheter för hållbara transporter.

. Anpassa ebos styrdokument så de harmonierar med ögat-kommunen Eslövs
miljömålsarbete för en enad 'äg mot en hållbar kommun
Kontinuerlig kommunikation mellan kommun. bolag. anställda och boenden ska leda
till nya idéer och ständig utveckling.

Innehållet i denna policy ska genomsyra allt arbete inom Eslövs Bostads AB. Samtliga
medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners bidrar tillsammans till att policyn uppfylls.
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Policy för Eslövs Bostäder AB:s samhällsansvar och bidrag till

en hållbar utveckling
Antagen av styrelsen 2017-12-15

Hållbar utveckling en del av vårt affärsuppdrag

Att utveckla Eslövs Bostäder på ett sätt som både ser till dagens och morgondagens behov är en

viktig del i vår affärsprocess. Det är en förutsättning för att nå våra mål och leva upp till vårt uppdrag.

Vi bidrar till en hållbar utveckling, hälsa och

välfärd i Eslöv genom att:

1.

2.

5.

Så här tar vi ansvar och arbetar för en hållbar utveckling

Erbjuda goda livsmiljöer där

hyresgäster trivs och

levnadsstandarden utvecklas

Lyssna och utvecklas tillsammans

med våra intressenter

Ha integritet som vår ledstjärna

Vara en nytänkande och attraktiv

arbetsplats för nuvarande och

blivande medarbetare

Ständigt utveckla verksamheten

med fokus på vårt uppdrag,

samhällets behov och de globala

målen för 2030

 

swam  MÄLEN
För hållbar utveckling

Goda livsmiljöer där hyresgäster trivs och levnadsstandarden utvecklas:

'

.

Lyssna och utvecklas tillsammans med våra intressenter:

Erbjuda attraktiva hyresrätter med varierade hyresnivåer.

Skapa förutsättningar för att involvera de boende i förvaltningen av fastigheterna mot

skälig ersättning.

Stödja idrotts— och fritidsaktiviteter som riktar sig till alla.

Utforma våra fastigheter så att:

0 Upplevd trygghet och välbefinnande i såväl detoffentliga som det privata

rummet ökar

o Biologisk mångfald och ekosystem värnas och utvecklas

0 En fossilfri och effektiv energi och vattenanvändning kan uppnås

Reservera upp till 20  %  av vårt totala boendebestånd för kommunala hyresavtal

Erbjuda sommariobb och praktikplatser, särskilt till ungdomar, nyanlända och

funktionsnedsatta.

0  Ha dialog med intressenter vid renovering, nyproduktion och iordningsställande av grönytor.

Barnens röst är särskilt viktig.

'  Ställa krav i upphandlingar och påverka våra hyresgäster och leverantörer att också ta ett

samhällsansvar.

lf.

W?”
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' Informera och underlätta för hyresgäster att göra klimat— och miljömedvetna val.

Ha integritet som är vår ledstjärna:

:  Vi ser till verksamhetens och hyresgästernas bästa och påverkas inte av egna intressen i

utövning av vårt uppdrag.

.  Vi är transparanta i våra uppdrag och affärsrelationer, undviker jäv och tar inte emot mutor.

0 Vi har ett arbetssätt där vi skyddar, värnar och stärker hyresgästernas integritet genom gott

och jämlikt bemötande och korrekt hantering av personuppgifter.

Nytänkande och attraktiv arbetsplats som utvecklas utifrån uppdrag, samba/lets behov och de

giobafa hålibarhetsmåfen för 2030

0 Vi arbetar systematiskt för att verksamhetens aktiviteter bidrar till de globala målen för 2030

och god samhällsutveckling i Eslövs stad

0 Vi ger förutsättningar för våra medarbetare att agera ansvarsfullt och tänka nydanande för

att, utifrån vårt affärsuppdrag, bidra till positiva lösningar för bolaget och samhället.

I  100  %  av den årliga utdelningen till Eslöv kommun återinvesteras i bolaget för att driva frågor

som ytterligare förstärker en hållbar utveckling.

0  Vi redovisar och kommunicerar resultatet av våra insatser.

Resultatet av våra insatser

Genom vårt arbete bidrar vi till uppfyllelsen av de globala målen  2030  och med särskilt:

O   

;,

(

ali.-
i..

 

maan '

[Nim maximum

Roller och ansvar för policyns efterlevnad

Styrelsen har ett an5var för att säkra att ambitionerna i denna policy efterlevs och att konkreta mål

som leder till en hållbar utveckling formuleras och följs upp i affärsplanen— allt i syfte att skapa värde

för bolaget och Eslövs kommun. Vd och ledningsgruppen svarar för att driva och skapa engagemang

för arbetet bland annat genom att säkra att medarbetarna har förmåga att utöva ansvaret.

Medarbetarna har ansvar för att sätta sig in i hållbar utveckling och arbeta på ett sätt som skapar

värde för bolaget, hyresgästerna och Eslövs kommun.
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e
osiövs bostads ab Referens Markanvisningstävling Löberöd 1:214

FAKTA

;

Harlösa 19:13 — moderna lägenheter i

genuin bvmiljö

På fastigheten lislöv llarlösa  19:13.  pa Åvägen mitt i

l larlösa, har Eslövs Bostads AB uppfört en modern byggnad mud 8 lägenheter. Byggnationen

handladcs upp gcnnm SABOS kunccpt Knmbnhus Bas.

Byggnaden har en skala och utformning sum väl ansluter till du intilliggandc byggnadcrna,

llarlösas tidigare jarnvagsstatinn i jugendstil och l'larlösa hotell. Samtidigt bidrar det nya huset

med moderna och tillgängliga lägenhctcr som blivit ctt bra komplcmvnt till det bclintliga

bustadsutlmrlct i Harlösa.

Bland hi'rcsgästcma finns hade seniora llarlösabur som lämnat ett större boende på orten,

ungdomar och långväga lntlyttarc.

S tl & 1  l  1

lag
\. lt
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2019-12-20
0883
Eslöv,  Löberöd  1:214

Geoteknisk och mnrkmiljöunilersökning

;-

Markteknisk  undersökningsrapport (MUR) och PM —
Geoteknik  och  markmiljö

Beställare:  Eslövs Bostads AB

lomma 2010-12-20

PQ Geoteknik &  Miljö  AB

Upprättad  av I  landlagd  an

Noor Zaki Benjamin Bjerg

PQ Geoteknik &  .Xliljö  AB Adress
Järngatan 33

33—1 35 Lomma

www.pgabse

Granskad av

rI

Erik  Palmquist

Telefon

(LH)—4  I  (hl 90

E-post

pg abflpqabse

Org.nr

556623- [068

Bankgiro
5436-2340

Bilaga 2
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ....... .................. .................. ...... 2

REDOVISNING —— bilagor och ritningar....... ................ ............... ....... 2

!. Ob_lekt.......  ......................................... ............... ................HMW3

2. Ändamål.................  ............... ..................... ................. 4

3. Underlag och '.trkit'material för undersökningen  ........................ 4

-l. Styrande dokument  ....................... ....................... ................. ........... 4

5. Planerade byggnationer. geoteknisk kategori och aktuell lnarkam'iindning ........ 5

6. FäIttlndersökniugar ................................ .............. ........ .....  . ..... S

7. Laboratorieundersökningar..........  ............................................. 5

8. Befintliga förhallandeu och historik  ............................................. 6

9. Undersökningsresultat  — föroreningar ...... . ....................... 7

ltl. llärledda värden/(limensionering ......................................... ...............................  8

ll. Rekommendationer—grundlägguing................  .......................... ........................  8

lZ. Rckommendationer-markföroreningar....................  ....................... .....  10

13. Värdering och riskanalys  .......................................... .................. l2

REDOVISNING  —  bilagor och ritningar

Allmiint Arbetet redovisas i följande dokument:
. Borrplun t'itn Pt 2—D883fl0]

. Btu'rprotiler t'itn Pt 2—0883HOZ

.  .lordarlsklagsi[icering bilaga  A

' Radonanalyser bilaga  B

. Jordanalyscr. sammanställt]ing bilaga l

. _lorclanalyser. teritikat bilaga  2
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2019—12-20
D883
Eslöv, Löberöd  1:214

Geoteknisk och markmiljöundersökning

Markteknisk undersökt]ingsrapport  (MUR) och PM  —
Geoteknik  och markmiljö

!. Objekt

Uppdragsgivare Eslövs Bostads AB. kontakt Erik l_.underup.

Fastighctmradc Eslöv. Löberöd 1:214.

Figur  1.1.  Översiktskarta. (Källa wwwenirose),
_  :..-.

   

 

    

   

Linclei'Sökningsomrade inom röd
streckad linje.

=-.-=

, . :-  :  - ‘ .  B

8  H", za '" 'tos'm ?
T

_... __ __ Brahev. 1 \

W  13312 13 %s. . M. 12 Ballav. ‘- a a  .! ,2 I’. :O :

135 1’ a is .....50- 2 . ‘- ..n

Uppdrag PQ Geoteknik  &  Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra
undersökning av de marktekniska I""öt'hallandena inför planering.
projektering och utförande av nybyggnad av flerbostadshus i  2  plan
med 16 lägenheter.

Redovisning I denna handling. "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och I’M
—  Geoteknik och markmiljö". redovisas samtliga i projektet utlörda
geotekniska undersökningar i tabell och på] ritning enligt nedan samt

beskrivs markförhållandena och lämnas rekommendationer för
dimensionering. grundläggning. schakt. ev. atgärder. risk m.m.:.

/ mmm) mum: \l R  1  51 m" putt?  l~l..\  when“! l ll? [)Nx}him lolwtml  !  JH w lt lol-tillit". i.e.. WJZEJ dnc\
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Begränsningar I  en undersökning kommer  i  princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och anal) spunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-
heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella atgärder

kan faktorer som t.ex. skälighet. ansv-'arsförhallanden. kostnader.

civilrättsliga avtal. lastiglietsägarens policy. nationella eller regionala
miljömal. behöva vägas in.

2. Andamal

Syfte Resultaten fran undersökningsborrningen skall utgöra underlag lör

utvärdering av resultaten och framtagning av förutsättningar för

planering. projektering och utförande av b) ggnation inom området.

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen

Underlag Beställarens underlag har varit situationsplan i pd f— och du g-format.

Förarbeten Inför planering av tältarbetena har inventering av ritningar och historik

utförts omfattande löljande moment.

0  (ienomgang av erhallna handlingar ft'an beställaren.

'  Studie av SGUs geologiska kartor och brumtsarkiv för omradet.

' Studie av internetbaseade livgbilder och kartor.

'  Inventering av kablar och ledningar i mark.

-l. Styrande dokument

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN  1907-]  med tillhörande nationell
bilaga samt till Naturv ardsv erkets (NVS) ramverk. För information om

laboratorie— och fal[undersökningar för bestämning av geotekniska
parametrar hänvisas läsaren till SS-EN  1997—2 tabell -l.l nedan.

%  Styrande dokument

Aktivitet Standard eller annat stvrande dokument

Planering och redovisning

l—iältplanering och utförande Geoteknisk tälthandbok. Allmänna råd och ntetodbeskriv

Geoteknik ningar; SGF Rapport l:2(ll3.

Markmiliö l'iälthandbok. Undersökningar av förorenade områden: SGF
Rapport 3:30 l 3.

Reteckningssvstem SGF BUS beteckningssvstem inklusive kompletteringin' llo.

Fältn ndersökn ingar

Skrnvprovtagning. Geoteknisk tälthandbok. SGF Rapport  1:2013.

trvcksondering _ . ,

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT—sondering: SGF Rap. [:93

Murkmclon Enligt leverantören. (LIA Bs instruktioner.

Grundvattenrör SS-ENdSo ENS—12006

Miliöteknisk provtagning Fälthandlmk. f(n'orenade omrz'iden: SGI: Rapport 2:20l3.

*Laboratorteu ndersölminga r ,,

_lordartsklassilieering SS-CEN ISO [%%-[2002 och massagen—t

/ \\\III{[)  RHXIXTI \I R I Nl  (')\  ])HN'Ä Ivlnv lnber—ni l D} [JH-N'"— l—"lnv lu'uliei'ml l Jl-I \Il It l”Xl-Xlilln Us.- Idljjtltlnpx
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Forts. Tabell  4.1.  Styrande dokument

hflarkratlonana1v ser (externt) llnligt laboratoriets. (MAB  i  Lund. kvalitetssv stem.

Externa 1aboratorieanal)ser: Enligt resp. laboratoriums kvalitetss) stem: Eurofins  i
miliöf'markförorening Lidköping.

Projektering, grundläggning

Geokonstruktioner. Allmänna regler.  SS-l-N  1997—1.  inkl  nationell bilaga BFS  2011:1  EKS  I  1.

_Plattgrundläggniäsgl  I003. ,

AMA Anläggningt 17).

Projekterina, markföroreningar

 

Naturvartlsverkets (NVs) rapport 5070 (september 2000). riktvärden för förorenad mark.  inkl.

revidering 2'1 160701.

EV rapport 201031. ateranväntlning av av fall för anläggningsäntlam511.  

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och aktuell ma rkanvämlning

Allmänt Inom området planeras n_vb_v ggnation av llerbostadshus  i  2  plan med
16 lägenheter.

Geoteknisk Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori  1  och Z.

((ilx'l och  (3K3).  Planerad anläggning bör kunna hänföras till GK 1.

Markanvändning Bostadsmark bör generellt klassas som känslig markanvändning (KM)
enligt Naturvardsverkets  (\Vs) nomenklatur. Även begreppet  \IKM

(mindre känslig markanvändning). MRR (Mindre än Ringa Risk) och

15A (farligt Avfall) används nedan.

6. FäItundersökningar

Allmänt lfältundersökning har utförts under november manad 2019 av PQAB.
t.fndersökningen har utförts med borrbandvagn t) p Geotech 504.

operatör Dan Svensson. LL Geoteknik.

Fältarbeten Fältarbetena av PO.-"XB har omfattat nedanstaentle.

' Skruv prov tagning i 10 punkter. inklusive uttag av prover tör fält-
och laboratorieanaI) ser.

. (Piu—sondering i  2  punkter.

'  'l'r_vcksondering i  5  punkter.

o Installation av grundvattenrör i  Z  punkter.

. Installation och upptagning av markradondetektorer i  3  punkter.

Positionering 1Jtsättning./inmatning av untlersökningSpunkterna har utförts av

Ciprian ('ostin. PQAB. med (iPS—teknik i koordinats) stem
verefQQ  13:30  och höjdsv stem RI 1 2000.

7. Laboratorieuntlersökningar

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under december 2019.
Upptagna prover har hanterats och okulärbesiktigats av PQAB.
varefter utvalda prover skickats för analvs.

/ vtvutttlknvtvll  \[Rl\l1l\  [)xx‘? l\l,.-.  (uh.-1.1.1 III} tm: I‘ll-x  lungt.-tt l Til \lI 't  I'\I«\lwll~  (t.-.» laulut-ev
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l-öljande laboratorier har använts.

' Geotekniska lalmratoriearbeten. PQAB i Lomma.

.  Nlarkl'at'lonanalyser. (ilABs laboratorium i Lund.

'  Kemiska miljt'ianalyser. liurolins ABs ackrediterade laboratorium  i
Lidköping.

l,aboratorieanalyser Upptagna prover har analyserats med avseende pa följande:

'  _lordartsklassilieering pa samtliga prov er.

. Markradonhalt pa tva detektorer.

'  Kemisk analys m.a.p. metaller. PAH och "olja" pa lZ jordprover.

8. Befintliga förhallande" och historik

Allmänt

iX lark Iörha ] landen

.lord

(,,irundv atten

lvlarkradon

llndersökningsomradet ligger i Löberöd i sydöstra delen av lislövs
kommun. Fastigheten är l855 ur och begränsas av Rolsbergavägen i

norr och Järnvägsgatan i söder.

Vid undersökningstillfallet utgjordes markytan av en gräsmatta. Inom

undersökningsomradet förekommer ingen beby ggelsn F.nligt borr-

halsinformation ligger marken med nivaer mellan ea -I I 31 och +l3 l .4.

Marken inom undersökningsomradet utgörs överst av fyllning av

mulljord. mullhaltig grusig sand med inslag av sten. slagg och tegel till
mellan ea (.).5 och l.3 m djup. lfnderliggande lager domineras av en
halv fast till fast grusig siltig sandflera till ca 1.5  512.5  m.nivacal l3()

ft  TIZ‘).  Därunder följer vanligen sandmorän till borrade djup. ca 3-
4.5 m djup.

Sedimentärt berg (skiffer) finns enligt SGlTs kartmaterial pa ea ll m
djup.

Grundvatten har kontrollerats under november 2tll9 i installerade

grundvattem'ör och observerats pa ca l.2—l.7 m djup. motsvarande

nivaer -l30 i norr och -l2‘).5 i söder.

(irundv attennivan varierar med nederbörd och arstid och kan förv äntas

vara bade högre och lägre än vad som registrerats i samband med
denna undersökning.

htlarkradonhalten har undersökts inom fastigheten med sparlilm i
kanister i tva punkter. Radonhalten i de bada mätpunkterna uppmättes
till mellan  17.5—30.3  kc’hfl. se bilaga B.

Med hänsyn tagen till jordart. arstid. grundvattenniva m.m. innebär

mätvärdena radonhalter i normalriskintervallel varför marken kan

klassas som normaIrislunark. (fagriskmark (Flt) klåql'm'l.

normaIriskmark It)—50 kBq’mR och högriskmark >50 kl¥n1s‘l11*“.)

/ \\\II]\'[)  Kl'\l\ll Xl R I M II\ USN? l\]\l\  [ul'ulmi IL“ DMZ“ IsI—w lf—lvct-ul ] fll \ll lv' l”Xl-Xlllln (ven I‘JIIIH rlocv
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9. U rulersökningsresultat  -  föroreningar

_l o rd

om, l.>lrn __r libero—_l r Ill .\ll‘l{'l’\lr\hllw(wuil‘llllndun 7  (  I3)

Resultaten fran utförda anal_v5er redovisas  i  sammanställning i
tabell (ll—9.2 nedan samt i bilagal och i detalj med laboratorie—
verilikat  i  bilaga 3.

Erhallna resultat visar att majoriteten av proverna fran f_v llningsjord
har halter över Naturvardsverkets generella riktvärden för nuvarande
markanvändning. KM. De högsta lör-oreningshalterna utgörs främst av
arsenik och PM l. Observera att ett prov. t. mellan  0.5-].0  meter
under rnark'vtan. pavisar en arsenikhalt pa l()()mg-"kg'l'S. Enligt

Naturv ardsverkels riskbedömningsmanual är dessa halter att betrakta
som akuttoxiska. Föroreningarna finns alltsa i markens _vt-f'f) linings-
lager. (ned till ea 0.5 a [.3 meter under markytan). Föroreningarna
verkar ha en koppling till innehall av tegel. slagg oeh d} likt i proverna

men i övrigt finns inga signalement pa föroreningar. l proverna fran
underliggande naturlig mineraljord har inga lörhöjda iimneshalter
paträlfats. utan är (KM och även  <MRR.  lngen lukt eller okuliir

paverkan pa grundvattnet har kunnat pavisas i samband med

_jordprovtagningen varför heller inga grundvattenprover tagits i detta
läge. Installerade rör tillater vid behov provtagning av grundvattnet.

Tabell 9.1. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller och PAH, (mg/kgTS).
Prov-

punkt

1

2

5

5

7

8

8

10

10

MHP 4 '.  

km 1 igt NV

M ..;

  

   

DM" Jordan As Ba Pb cu Co Cu Cr Hg Ni v 2n  PAHVH PAH-M  PAHrl
m  u  my.

0-0,? F/grus, sand, mulljord 38 120 1,3

(LS—1,0 F/mulljord,  grus,  sand 4,4 2‘5

0,6-1.0 lgrusig Sand,  s'ag 31 48 10 7,2  0  72

0.005  F/mulljord, grus, sand 1,8

0,6-1,0 F/grus, sand, mulljord 27 43 3,2 2,5

0,070.5 F/grus, sand, mulljord 15 IB 1,7

CLS-1,0 F/grus, sand, mulljord 100 1,4

0.471,!) F/sand‘g Mulljord 6,2 3,9

1,0-1,2 F/sand  g  Mulljord 1,5

gl Till: llJ - ZIJ rl 2 .)r] 01 J;  -  120 0.3  2  0,6

I0 200 317 0,3 15 ‘10 0.25 40 100 250  1  3.5  3

igt ‘IV 2; 33‘) ~13».- 12 35 l3!" 2,5 ill] ECO : lCl li) l":

-' :r-m; gill—31]- in; UIF ALL £ £ ' .r;- r::rir» £1JJQ

 

Tabell 9.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord. m.a.p. "olja”. (mg/kgTS).
Prov-

punkt m.u.my

‘1

‘2

'5

'6

'7

's
‘8

'10
‘10

Num!
rrv hum
l :'l

Djup,

0-0.7 F/grus, sand, mulljord

0,6'1,0 Igruslg Sand, slagg

0,0'0,5 F/mulljord, grus, sand

0,6-1,0 F/grus, sand, mulljord

0.005 F/grus. sand, mulljord

(LS—1,0  F/grus,  sand, mulljord

Gui-1,0 F/sandlg Mutljord

1,011,2 F/sandlgMulljord

Förklaringar

Ljusgrön färg

Gul färg

Orange färg

 

0,571.0 F/mulljord, grus, sand .

Alifaler Allfaler Alilatev  Milner Aliialer  Alifater Aromater  Aromaler  Avomater
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Markerar all l'alten understiger N'RR/czkv (da MRR kalt ej finna)

Markerar haltl intervallet MRR'KM

Markerar håll i inlt-rvallr-t Kl." mkv?

Markerar hall l n‘lprvallel INHNVFA

Markerar hall :.FA

'] KIMSrfrcerirgsfärg styrs av tabell  9.1.

Vic rapporlendr ' mindre _rri"vrar:l:-n hr halva" :2!I.tsnrac=v.‘31dcll'avm‘g-f1ls.
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lll. Härledda värden/dimensionering

Allmänt

(ilx'l

Glx'Z

Sättningar

Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats
fran värden härledda fran utförda undersökningar. med hjälp av

hävdvunna tabellvärden. Föreslagna parametrar och partial-

koeflicienter for dimensionering för planerad byggnation redovisas

nedan. för GK] respektive (3K2.

Planerade radhusbeby ggelse. med normala laster och normal ytlig
plattgrundläggning. kan dimensioneras i _(1_K_l med ett tillatet

grundtryck. fa=100 kl'a. Befintlig fyllning skall dock skiftas mot ny
packad fyllning. se vidare i kap l  l nedan.

Om oekonomiskt stora konstruktioner erhalls i (ilx'l kan
dimensionering istället utföras i GRZ. varvid dimensionerings-
parametrar lör detta behöver tas fram.

Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge da detta ej behöver

utföras i GK]. Vid eventuell dimensionering i (ilx'l utförs

sättningsberäkning i by ggnadsktmstruktörens regi.

Vid grumlläggning i de naturliga oorganiska _iordarna pa platsen eller
i ny fyllning efter utskiftning av befintlig fyllning och med normala
laster och design. kommer det erfarenhetsmässigt inte att genereras

nagra speciellt stora eller skadliga sättningar. varken totalt eller m.h.t.
difle1*enssättningar. varken i (ilx'l eller i (]lx'Z.

ll. Rekommendationer-grundläggning

Grundläggning

Ma rkrad on

(ienercllt skall all befintlig fyllning. mullhaltigl och övrig lös eller pa
annat sätt otjänlig ytiord bortschaktas under golv och grundläggning
samt för körplaner med tung tralik. Detta innebär för huvuddelen av
planerade konstruktioner och anläggningar ca (lj-I.?» m schakt.

Bortschaktade massor ersätts med packad fyllning av friktionsiord

under byggnad och anläggning men kan under öv riga utgöras av annan

packningsbar_iord.

Grundläggning kan därefter utföras med konventionell ytlig

plattgrumlläggning (pa tjälfri niva). t.ex. betonggolv på mark med

försty vningar under bärande konstruktioner.

Med lörcliggande undersökningsrestlltat bedöms att marken skall

klassas som normalriskmark. Vid normalriskmark skall byggnad
utföras radonskyddad. vilket normalt kan uppnås med relativt normala

bottenplattor. utlörda sa att inte genoingaende sprickor uppstar. Alla

skarvar. genomföringar och dylika läckagevägar tätas noggrant.

'l'ätning kan ske med flänsl'örsedda rör. foghand eller motsvarande.
Speciellt beaktas övergangen mellan grttndkonstruktion och vägg.
N'lekanisk ventilation med sma undertryck rekommenderas.
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Vf'X-ledningar

Schakt
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Alla bärande konstruktioner. liksom golv pa mark. läggs lämpligen pa

en kapillärbrv tande markskiv'a och minst O. I  5  m (lränerande material

(t.ex. makadam eller s.k. dräneringsgrus) utbrett pa geotextil. Lagret
ansluts med god förbindelse till den _vttre dräneringen. Kapillär
stighöjd i  k21pillii1‘bl'_\1amlc lager far ej överstiga halva skikttjockleken.

Det är av största vikt att alla dräneringsatgärder utförs med största
omsorg. Beakta speciellt anslutning mellan dränerande lager och _vttre
dränering. Vidare tillses att markvtan ges tillräckligt fall fran
b_v ggnaden. Allt utförande enligt AMA f'aäggning samt anvisningar

fran leverantörer av t.ex. markskivor.

llardgjorda _vtor m.m. dimensioneras enligt AMA Anläggning och den

materialt) p som använts v id n} uppfv llnad efter utskiftning av

befmtlig f_vllning. ()m ("vverbvggnad läggs direkt pa naturlig jord under
befintlig f_vllning gäller materialtv p 3B. Utformning av känsliga _vtor.

t.ex. (huv ud)körvägar för ttmga fordon bör speciellt beaktas. (ieotestil
rekommenderas att användas under alla överbv ggnader.

låv'entuella va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anlägg-

nings anvisningar. Grundvattenatgärder beaktas vid ledningsläggnim
under grundv attenv tan.

_.rI

Belintligjord bedöms som relativt lätt- eller normalsehaktad. vanligen
sehaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassitieeringssvstem -85). l
f_v llningsjord lörekommer ställvis stentblock. tegel. betong och andra
större fasta föremal. Beakta att f_vllningen är förorenad. Normal sten—
,"blockförekomst i moränjord skall förutsättas.

lerjord. inklusive morän. inom omradet är känslig för mekanisk

bearbetning särskilt i samband med v'attenöv'erskott och förlorar da
delar av sin hallfasthet. lförekommande sand- och ev". förekommande

siltjord är tl_v tbenägen v id vattenöverskott.

Vid schaktning under grundvatten) tan avsänks därlör denna

lämpligen. Se vidare under kap "(irundvattenatgärd" nedan. Blottade

_vtor bör täckas snarast möjligt sa att de ej skall bli uppältade och
förlora hallfasthet. Förekommandejordar tal ej att fr_v sas.

Kompletterande f_vllning för grundläggning av bvggnad och
huvudkörvägar skall utföras fran en torr. fast och ostörd schaktbotten

av oorganisk jord täckt med geotextil. F_vIlnadsmaterial av

friktionsjord. löretrz'idesv is bergkross. rekommenderas. All packning
utförs enligt AMA Anläggning.

För terrassering av övriga _vtor inorn omradet bedöms andra jordar

kunna användas. dock mullhaltigjord endast inom grön) tor. Packning
utförs enligt AMA Anläggning. Beakta att befmtlig f_vllning är

ll'irorenad och inte kan ateranvändas.
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Grundvattenatgärd

Kontroll
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Paclmingsarbete nära grundvattenvtan är riskfvllt. Beakta att

vibrationer kan spridas langt vid packning i samband med här
förekommande sand (och ev. silt) och närhet till grundvattenvtan.

*l'errasseringsarbeten rekmnmenderas därför att utföras vid torr

väderlek och efter grundvattensänkning enligt kap "Grundvatten-

atgärd" nedan.

Vatten) tor har i omradet uppmätts ligga ea l.2- ] .7 in under mark_vtan.

men tidvis kan imti'k-,»'s_ittl1kv atten förekomma högre tipp ijordprolilen.
inga stora vattenmängder förväntas vid schaktning. men grundvatten-
atgärd skall medräknas för ev entuell djup schakt. t.ex. för va-ledning.

för lokala schakter för brunnar eller inkopplingspunkter bör dessa i

normalfallet ktmna utföras genom ett snabbt törfaraude och med
länsht'illning genom pumpning i schaktgravsbotten. atminstone till

nagon halvmeter under grundv attem tan.

Vid större eller längre schaktet” Som behöv er sta öppna under lang tid

behöver i förekommande fall särskilda rekommendationer tas fram för

grundv attenatgärder.

Geoteknisk kontroll utförs i normal omfattning minst omfattande.

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar.
- Sehaktbottenbesiktning. Sehaktbottnar skall vara torra. fasta och

fria fran organiskt material.

- Kontroll av ingaende material i geokonstruktionerna.
- Paekningskontroll. v id >05 m mäktig uppfvllnad. Metod beror på

val av f_v llnadsmaterial och av görs i samrad med geotekniker.

- Kontroll av (grund)vattcnnivaer och verifiering av att (grund)-

vatten) tan ligger minst 0.5 ut under färdiga sehaktbottnar.

—  Kontroll av omgivningspav erkan. innetattande kontroll av

paverkan pa omgivande b_vggnader. anläggningar och mark.

lZ. Rekonlmendationer—markföroreningar

A  I  l mänt Marken inom fastigheten utgörs av fyllnadsmassor med varierande

innehall följt av naturlig mineraljord bestaende av siltig

sand"sandinol'än. Vid utvärdering av analvsresultat framgar att det pa
fastigheten l..öberöd IZI—l paträflats markföroreningar i flera av

borrhalcn öv er riktvärdet för aktuell markanvändning. KM.

Vid utvärdering av antal; sresultat framgar att det finns en utbredd

förorening i jorden inom undersökt omradet. lföroreningarna finns i
stort sett all f_v linadsjord fran _vtan och ned till ea  0.5-1.3  m. förhöjda

halter finns av arsenik. PAH ll. och PAH M över KM (aktuell

markanvämlning). Framförallt utmärker sig arsenik.
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Risker
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Paträffade markIörm'eningar bedöms härstamma frän en äldre ulf_vllnad
alternativt frän den tidigare verksamheten. (bangard) som funnits inom
denna fastighet. Det är känt fran andra äldre bangardar att dessa har
orsakat marklörorening av arsenik och PAH. i storleksordningen som
pa nu aktuell fastighet.

Ingen lukt eller okulär pav'erkan pa grundvattnet har kunnat pavisas i
samband med jordprovtagningen.

Samtliga fyllnadsmassor rekommenderas att avlägsnas fran platsen

och ersättas med n_v'a rena massor enligt kap ! l ovan. Innan aterf_v'llnad

verifieras att inga föroreningar kvarligger genom provtagning och

analys av schaktbottnar.

Som högst har halter av arsenikhalter pa 100 mgr'kgTS pati'äffats. v ilket

är m_vcket högt ijämlörelse med riktvärdet pa lt) mg."kg'lS för KM och

även för MKM=25 mg,—"kgTS. linligt Naturvardsverkets

riskbedömaingsmanual är att halter  >100  mg.»”kg'l'S att betrakta som

akuttoxiska. d.v.s. en hälsorisk föreligger vid direktexponering. t.ex.
för personer som kommer att arbeta med sanering inom omradet.
Sannolikheten för signilikant högre koncentrationer inom omradet

bedöms som lörhöjd. Dock är bade arseniken och PAHerna normalt

stabila och hart bundna vid (jord)partiklar- okulär bedömning av

grundvatten visar inga tecken pa föroreningar. llärvid bedöms heller

ingen signifikant spridningsbenägenhet föreligga.

Vid bortschaktning av jord gäller aktuella mottagningsanläggningars

riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturv'ardsverkets (NV)

riktvärden för förorenad mark. KM. känslig markanvändning och

MKM. mindre känslig markanvändning. Uppmätta halter motsvarar en

klassilicering av' jorden som s.k. lI-"A-massor. (icke farligt avfall). Se
även ovan tabell 9.F9.2 ovan. Beakta särskilt att atminstone vissa

avfallsmottagare kräver laklörsök för att ta emot arsenikhalter
>50 mgfkgTS.

Som konsult har vi informationsplikt till var beställare om päträffade

föroreningar m.m. Paträftade föroreningar har informerats om och
behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplvsningsskvldighet
enligt IO kapitel Miljöbalken: en lästighetsägarc som har en känd
förorening inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön skall skvadsamt underrätta aktuell

tillsvnsmvndighet. här Xliljö- och samhällsbvggnadsnämnden i
lislöv s kommun.

Innan atgärd i form av urgräv ning av förorenade massor far pabörjas
krävs en skriftlig anmälan om avhjälpandeatgärder enligt 28  §
lörordning (  l 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskvdd om

efterbehandlingsatgärd i ett törorenat omrade. Anmälan skall lämnas

in till Miljö- och samhällsbv ggnadsnämnden i lislöv s kommun. i god

tid innan schaktarbetena pabt'åijas.
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l3.  Värdering och riskanalys

Värdering

Riskanalvs

Bade avseende geoteknik och grundläggning samt marklöroreningar

tyder utförda provpunkter pa relativt likvärdiga förlu'tllanden inom
fastigheten. även om mäktighet och innehall i befmtlig f_vllning

varierar nagot. Sammantaget bedöms jordlagren som tillräckligt

undersökta för planerad byggnation. förutsatt att föreslagna
kontrollatgärder utförs i utförandeskedet.

Geoteknik och grundläggning
lftöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms
speciell risk för grundläggningsarbetet finnas först i samband med

eventuella schakter under grundvattenvtan. d.v.s. för eventuella va-
schaktcr. Härtill finns en viss risk för packning i samband med
grumlvatten. För arbctsberedningar skall risk lör ras m.m. i djupa

schakter och p.g.a. packning beaktas. Riskerna gäller bade personal

och konstruktions'anläggning.

Risken lör omgivningspaverkan skall beaktas. speciellt med m.a.p. pa

vibrationer men även för damm och buller.

Marklöroreningar

Sannolikheten för högre koncentrationer ijord än vad denna rapport
redovisat bedöms som förhöjd och skall beaktas vid eventuell

lörändring av verksamheten som innebär ex. schakt oeh- grävning

inom omradet. Vid hantering av massor iakttas vaksamhet och
avvikelser bedöms. Människor kan exponeras av jordförorening via
hudkontakt eller intag av den förorenade jorden. Dessa

exponeringsvägar bedöms som relevanta om fastigheten skall
bebvggas eller förses med hardgjorda _v tor. vilket bedöms som förhöjd
v id själva utförandet da människor skulle kunna komma i kontakt med

den förorenade jorden. Risken att människor skulle exponeras via

intag. bedöms idag Som lag. Iiventuellt kan damniug. särskilt i

samband med en markentreprenad inom omradet orsaka förhöjd risk.
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D883
Eslöv, Löberöd  1:214
Geoteknisk och markmiljöumlel'sökning

BILAGA A

JORDPROVTAGNING

.lordprox'erna är tagna genom skrtn'prot'tagning.

Beteckningnr: 'l'j itjälliarlighetsklass enligt  AMA  Anläggning. tabell (‘B/I
M : materialtyp enligt  AMA  Anläggning. tabell CB/l

1-'/ =  1‘} llning. art och innehall anges eller snedstrecket
SP : lx'einisk miljöanalys på! externt laboratorium. Eurolins. Lidköping
Rn)  ;  Radonanalys pa lalmratorium

Borrhal Diup. in .lordart I] M Anm

1 S) 0  -  0.7 F:”grus.  sand.  mulljord. sten —l SB

Rn) 0.7  -  1.0 grusig Sand l 3
1.0 - 1.5 grusig Sand l 3
1.5 - 3.0 Sandmorän 3  SB

3.0 - 3.0 Sandmorän 3  SB brungra
3.0 - 4.0 Sandinorän. kalk. flinta 3  BB gra

—l.0 - 4.5 Sandrnorän. kalk. flinta 3 38 gra

2 0  - 0.5 lä—fmulliorcl. grus.  sand.  tegel -l SB stört

SP 0.5  -  1.0 l—"hnulliord. grus.  sand.  tegel 4 SB stört

1.0 - 1.6 grusig Sand l  3

1.6  -  3.0 Sandmorän 3  313

3.0  -  3.3 Sandmoriin 3  3B
3.3 - 3.0 Sandmorän. kalk 3  3B gra

3 0  - 0.5 lffsandig Mulliord 3  GA

0.5 - 1.0 grusig Sand l 3

1.0 — 1.8 grusig Sand [ 3
1.8  — 3.0 siltig grusig Sands-"grusig siltig Sand l 3

3.0  — 3.0 Sandmorän 3  3B hrungra

4 SV 0  - 0.6 Finagot grusig Sand.  tegel 1  3

0.6 - 1.0 F,.fsanclig Grus 1  3
1.0 - 3.0 grusig Sand ] 3

3.0 - 3.5 Sandinorän 3  313

3.5 - 3.8  Sandmorän.  kalk 3  3B gra

/ \‘\\()RI)  Kl lÄll'Nl-R lÄSH )\ [MNF l'slotgl illWL'l'llLlfl II} ”Målilla-rart _loull;rgel'__l*!l l lF  does
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GEDTEKHIKIB fTHLjEI

Borrhål Djup. m

5 0 - 0.6

S.Rn> 0.6- l. 0

1. 0 - I. 5

SV 1.5 - 2.0

2.0 - 2.7

2.7 - 21.0

3.0 - 4.0

6 SD 0 - 0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 1.7

8) 1.7 - 2.0

7 0 - 0.6

S) 0.6 - 1.0

1.0 - 2.0

8 SD 0 - 0.5

SP 0.5 - 1.0

1.0 - 1.3

1.3 — 2.0

() 0 - 0.2

0.2 - 1.0
1.0 - 1.5

1.5 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

10 O - 0.2

0.2 - 0.4

5) 0.4 - 1.0

SP 1.0 - 1.2
1.2 - 2.0

D381 Bilaga \ Joldlagc l 101 l l3.doex

.Iordart

lfgrt us. sand. mulljord
Ft/gu sig Sand. slagg

gtus ig siltig Sand. sten
grusig siltig Sand. sten

siltig sandig Lera
siltig sandig lermorän

Sandmoriin

*. SIC“ (
?:

(
:

lifmulljord. grus. sand. slag
1 g '. sten lifmulljord. grus. sand. s a »

lerig siltig Sand
grusig sandig Lera (Moran)

Ffmulllmltig grusig Sand. sten
nrus. sand. slagg. mulljord

siltig grusig Sand

lffgrus. sand. mulljord. tegel

F/grus. sand. mulljord- tegel
1-'.f'1ntllllmltig grusig Sand

lerig siltig Sand

lffgrusig sandig lN-lulljord

lffnagot mullhaltig grusig Sand
siltig lerig Sand

siltig sandig Lera
grusig sandig Lera (Morän)

grusig lerig Sand (Morön)

13/1V1Ltlljord
F/grusig lerig Sand
nrusig sandig M ulljord

lfgrusig sandig Mulljortl. te ege el

siltig sandig Leta

—-l—-l—l—J—-'JJ lJ-l—J—J— IJ-l—J— J—l—J-l—L IJJ—J—l—Jl—J—J— —‘- '_') IJ) _ _ _L—

'J- '..J Lu t.) Ul ?
> G CD CD '_'

Lu '.Jl

L: P

')
_Jl l—J-l 1

P E
m u.

>
Ch
w

Id

6 A

GA

5 A

/. .\'\\l )Rl) KUÄlÄll NI'R l-Sl (l\' HHS) l-slmflmherud 1.125 UKNi_lållnLLN_lwtllugei"l*111 lltlocx

Bilaga A
Sida 2 (2)

Anm

(!_. U :
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Bilaga  B

A
RÅDON  _XN .:tf'S  — (LIA  B

ZOIQ-IZ—lö Sidl(l)
Rapport nr LF 193 IS Till

PQ Geoteknik  &  Miljö AB

Järngatan 33

234 35 Lomma

RESULTAT  AY MARKRADONMÄTNING

MED  SPÄRFILM  [  KANISTER

Matplats: Löberöd lzlll. lislöv.
Datum för ankomst och analys av filmer: 3'12-l9 resp. llx'll-IO.
.lordart pa matplats: Mest grSa.

lletektor  W Mättitl Mätdjup Radnnllalt Arum.

n r pa (lj upet lm
2019 (em) (kBq/m3)

[14.8917 Säl  1-35."!  l 60 20.3 i 3.0 Bh )
I.F.  8918 -"- 70 17.5 i 2.5 Bh  I

Url:/m;; gall/ur tua/ut' /rn'nln//mw;_' tl/I nr.:/lm!» {IA/mu.  n  ful/lx

Anm.: Enligt Boxerkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsxnpunkt utgör

mark. där radonhalten understiger l0 kilo-"mf”. lagriskmarla. Mark med halter mellan It)

och 50 lx'qm3 är normaIriskmarls och mark med halter över 50 kBq/m—= är högriskmark.
Vid bedömning av mätresultat maste hänsyt tas till bl.a. årstid. jordart och
grundx'attennira.

Nliitriirdena tyder pa radonhalter inom normalriskinlerxallel. Ilalten kan rara högre \id

annan arstid med lägre grumlxattennix'a eller efter dränering. Det behöxs radonskyddat

byggande \id n_\ h_x ggnation.

Med hälsning

Gilbert Jönsson. docent

RÅl)()NANÅl.YS - (“A  B  Huxökvcm'i'usx': Tule/ou P/Hrgim'

ldeon  Science  Park. Beta  3 Scheelevägen l? 046-286  28 Stl [03 25  6 l  —l

233 70  LL'XD LL'.\I) lur." Bankgiro"

(H6336 IX Sl 5304—7307

lil/ms]: radonanahsu telia.eom Org nr:
\\ nu .rudonanal) me 55 (15  43—0705
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DSS-HJ-,I—ulnlwlml 1  Jl-lJlJlklå'vdlw-yl '..nmn.m'—l.lllnmg ull,!  I")l.'1.' (Is, Bilaga 1b

-..,n 1  (l)

DBB3_EsIöv  Löberöd 1:214
MILJOANALYSER  JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMT GA PROVER FVLLNING ORGANISKT OCH MINERAUORD

underwar-aug av PgAs dersmber 2015 lmilksTS).

Alli-In Alllnur Auf-ler Alllaver Allluer Alllater Amman" Arumaler Arumller

Provpunkt nr  »  Djup. m.u.mv. Jordan lensen Toluen Etylbensen Kylen >5—CB >Cl-C10 >C10-C12 >c12-c1s >C5-C16 >C16-C35 )tfl—Cio >C10-C16 ans-a5 Oljetypn

"  1 0-0,? F/grus, sand, mullinrd, sten Gnäll" .  '20 n: '  "1.4"

"2 0.5-1.0 Ffmulljord, rus. sand, te el 3,6  '  .  '23.; ,

‘5 CLS—1,0 F] rusig Sand. sla WMF-Å. >”.  1 5,3  3,3,. ,

'6 O,o-0,5  F/mull'ord, rus, sand, sla sten

"7 0,6-1,B  Flgrus, sand, slag mulljord :; 5,14, " -- 22 , ,  9.031.»

‘8 0.0-0.5 F/grus. sand. mulljord tegel :12  '

‘8 0.5-1.0 F/grus. sand. mulliord. Eel "  -  >  11' *

'10 0.4-1.0  F/grusig sandig Mulljord * .u. , '2.:[ ,
‘10 ILO-1,2 F/grusig sandig mulljord tegel

.....-
m.” .. B ‘0 5.3  .  ,  3.3

Ann! 1: 1: U 12 1: 1: 11 L‘ l? 1: :2 l.‘
NV-KM 0.012 ID 10 10 25 25 mo IUD IDG ID  3 10

NV-MKM 0,04 40 511 50 150 1.20 500 500 1.000 SD 15 30

'  Hamn-w  n  m  mu  --Hn->I.MI‘-u mulm.-  n £.a  l  _Nlulkclur Hu mm...  “mum“  MER man "ml nun-w ,.m-..ll._1ul-.un-.l ”mat.., numm- Mm‘. WM”

Gulllrl .  ,.» mu.

 

hm  .  "Hm

kl.!r-nruhllv rf.. _ v.  nm.-u.  lur-s..,

 

.-’V‘lf'bh1fln‘u
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GEDTEKI’IIKI; mILjÖ

2019-12-20

D883
lisliiv, Löberöd  1:214

Geoteknisk  och markmiljöumlcrsökning

BILAGA  2
Laboratorieanalyser, verifikat  —  JORD

Sida 1 Denna försättssida

Sida 2-22 Jordanalyscr

P() (jcolcknik  &  .\ liljö .»\ B :\(II‘C>> 'l'clct'on
Järngulun 33 04(L4l  64‘)0

334 35 Lomma l'i-posl

www.gqab.sc pqabrziipqabse

Org.nr

556628—1008
Bankgiro
5436-23-10
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_  NN E D ,1 Eurofins Environment  Testing Sweden AB
% O

>> "_ Box 737

a ;; 531 17 Lidköping
0 - 7‘ .c;

3.9 eu rofl ns 4300111" Tlf:  +46104908110
.jg Aum-tt. nr 115 Fax +46 10 490 8051

Flm'nin

ISOIEC näzs

PQ Geoteknik &  IVIiljo AB AR-19-SL-277000-O1
Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA EUSELI2-00706714
Kundnummer SLB437711

Uppdragsmarkn

Loberod. D883

Analysrapport

Provnummer 177-2019-12051096 Djup tm) O  5-1.0

Provbesknvnlng Provtagare BB

Mains Jord

Provet ankom 2019-12-05

Utsknftsdatum 2019-12-09

Analyserna paborjades. 2019-12-05

Provmarkntng 2

Provtagningsplats Loberod, D883

Analys Resultat Enhet Mato. Metod/ref

Torrsubstans 85.8 9'6 51": SS-EN 12880 2000 a)

Bensen <  0.0035 mg‘kg Ts 30% EPA 5021 a)

Toluen <  0.10 mgwkg Ts 30% EPA 5021 a)

Elylbensen <  0.10 Ing/kg Ts 30% EPA 5021 a)

MIPJO—Xylen <  0.10 mg.-*kg T5 30% EPA 5021 a)

Summa TEX <  0.20 mg/kg Ts 30% EPA 5021 &)

Ahfater  >C5—C8 <  5.0 mg/kg T5 35% SPI 2011 a)

Alifater >C8—C1 0 <  3.0 mgrkg Ts 35% SPI 2011 a)

AIifater >C10-C12 <  5.0 mgr'kg Ts 30% SPI 2011 a)

Alifater >C12-C16 <  5.0 mgfkg T5 3025 SPI 2011 3)

Summa Alrfater >C5-C16 < 9.0 mgr'kg Ts a)

Alifater >C16-C 35 < 10 mgvkg Ts 30%. SPI 2011 at

Aromater >CB-C10 < 4.0 mgw'kg T5 30% SPI 2011 a)

Aromater  >C10-C16 3.6  mgskg Ts 20% SPI 2011 a)

MetyIkrysenertbenzota)antracener 0.89 mgt'kg Ts 25% SIS TK 535 N 012 a)

Melv‘pyrenffluorantener 1.3 mg/kg Ts 25% SIS. TK 535 N 012 3)

Aromater >C1G»C35 2.7 mgs'kg T5 25% SIS TK 535 N 012 a)

OIJetyp < C10 Utgår a)‘

Oljetyp >  C10 Utgår a)'

Benstatantracen 0.92 mgrkg Ts 25% ISO 18287 2008 mod at

Krysen 0.60 mgv'kg Ts 25% ISO 1828? 2008 mod 8)

Benso(b k)fluoranten 1.4 mgk T3 25% ISO 18287  2008  mod 3)

Benzo(a)pyren 0.75 mgw'kg Ts 25% ISO 1828722008 mod a)

Indenofl 2 3-cd)pyren 0.31 mgl‘kg TS 25% ISO 182872008 mod a)

Drbens(a h)antracen 0.11 mgfkg Ts 30% ISO 1828722008 mod a)

Nafialen 0.34 mgikg Ts 25% ISO 182872008 mod 21)

ForkIanngar

Laboratoriet laboratorlerna ar ackrediterade av respektive lands act-.redrtenngsr-rgan EJ aukrurzltnrado analyser är ntarI—cram) n‘o-ci '

   cgad n'atosakcrhez med täckning. >r 2. Uncamag reIeIerat :III anal,'sertrtf'orda uLarIör

.osakerhc1 och :tetekliorsrivac—r lör WII—Jublolugvska analyser larrnas pa begäran.

Matosakerheten om raset anrat anges reda-”sas som 0

SVC-ngn: kar forcmmr‘a Ytterligare trppIySrnrgar san‘l rna
     

Denna rapport far endast återges  I  sun rcII'ct on' Inte mf'uranue laboralonm‘ I  [or"/äg skrlltgon gudmrt annat. Re>uIlazcn relaterar encast {ill det

msänna provet Sida 1 av Z
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Acenaftylen

Acenaften

Fluoren

Fenantren

Anlracen

Fluoranten

Pyren

Benzo(g.n.i)perylen

Summa PAH med lag molekylvikt

Summa PAH med medelhög motekylvikt

Summa PAH med hög motekylvrkt

Summa cancerogena PAH

Summa övriga PAH

Summa totala PAH16

Arsenik As

Barium Ba

Bly Pb

Kadmium Cd

Kobolt Co

Koppar Cu

Krom Cr

Kvicksilver Hg

Nickel Ni

Vanadin V

Zink Zn

Utförande Iaboratoriumlunderleverantör:

&) Eurofins Environment Testing Sweden AB. SWEDEN.

Paola Nilson] Rapportensvarig

Denna rapport ar elektroniskt validerad och Signerad.

Förklaringar

0.053

<  0.030

<  0.030

0.29

0.14

1.1

0.92

0.26

0.41

2.5

4.4

4.1

3.1

7.2

3.2

37

14

<0.20

5.2

14

0.034

11

14

41

iSOIIEC 170252005 SWEDAC 1125

mgr'kg Ts

mgfkg Ts

mgfkg T5

mgfkg Ts

mgfkg Ts

rug/kg Ts

mglkg Ts

mgrkg Ts

mgrkg Ts

mgl'kg Ts

mgtkg Ts

mglkg Ts

rnglkg Ts

mglkg Ts

mgtkg Ts

mgtkg Ts

mgr'kg Ts

mgr'kg Ts

mglkg Ts

mgfkg Ts

mgfkg Ts

mgrkg Ts

mgrkg Ts

mglkg TS

mgtkg Ts

40%

25%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25 %

2 5 %

25%

25%

25%

20%

2 5 %

2 5 %

25%

AR-1 9-SL-277000-01

EUSELI2-00706714

ISO 182872008 mod

ISO 18287 2008 med

ISO 182872008 mod

ISO 1828722008 med

580 1828722008 mod

lSO 182872008 mod

iSO 182872008 mod

ISO 182872008 mod

EN ISO 11885 2009 !SS

028311 utg 1

EN ISO 118852009  !  SS

028311 utg 1

EN ISO 118852009 !SS
028311 utg 1

EN ISO 11885'20091 SS
028311 utg 1

EN FSO 1188512009158

028311 utg 1

EN iSO 118852009155

028311 utg 1

EN iSO 1188512009 ! 55
028311 utg 1

58028311 modlSS-EN

tSOWSSZd

EN ISO 1188512009183

028311 utg 1

EN ISO 118852009183
028311 utg 1

EN ISO 11885:2009  !  SS

028311 utg 1

Laboratoriet-Iaboraterierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med  '

Mätnsekerneten. nm inget annat anges redovisas som utvidgad mätes'akerhet med täckningstaktor 2, Undantag relaterat till analyser utförde utanför

Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerltet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lämnas pa begären.

Denna rapport tår endast aterges  i  sin helhet. om inte utförande laboratorium i förväg skfiltilgen godkant annat Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

at

at

a)  I

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

Sida 2 av 2
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eurofins

PO Geoteknik  &  Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Prot/nummer" 177-2019-12051097

Provbesknvning

Matris. Jord

Provet ankom 20194205

Utsknflsdatum 20194209

Analyserna paböqades 2019-12—05

Provmärkning 4

Provtagningsplats Löberöd. D883

Analys

Torrsubstans

Bensen

Toluen

Etylbensen

MrPiO-Xylen

Summa TEX

Allfaler >C 5~CB

Alifater >08f610

Alifater >C10fC12

Allfater >C1 Z—C 16

Summa Allfater >CSVC16

Alifater  >C16—C  35

Aromater >C8-C10

Aromater >C10-C16

MeäylKrysenertbenzotaJanlraGener

Metylpyrenr'fltioranlener

Aromaler >C16-C35

OlJelyp < C10

OUetyp  >  (310

Bens(a)anlracen

Krysen

Benso(b.l()fluoranten

Benzotapren

Indenot1.2.3—Cd)pyren

Diben5(a,h)antracen

Naftalen

Forklanngar

3. l)  .501 'i . (1C

> :

(')

?>f?r) I 'T Y'»
Ackra-xi. nr [125

Provning
isc- mc 1103;

in

Analysrapport

Djup (mi
Proutagare

Resultat Enhet

92.2 ":.-b

( 0.0035 mgfkg Ts

( 0.10 mgikg Ts

<  0.10 mgs'kg Ts

( 0.10 mga'kg Ts

( 0.20 ing/kg Ts

< 5.0 mgfikg Ts

( 3.0 mg/kg Ts

( 5.0 mgfkg Ts

< 5.0 mg/Kg Ts

<  9.0 mg;kg Ts

( 10 mge‘kg Ts

( 4.0 mgrkg Ts

( 0.90 r'ngr'kg Ts

( 0.50 mgfkg Ts

( 0.50 mgfkg Ts

( 0.50 mgs‘kg Ts

Utgar

Utgar

<  0.030 mglkg Ts

<  0.030 mgfkg Ts

0.049  mg.-”kg Ts

< 0.030 mg.-”Rg Ts

( 0.030 mgr'kg Ts

( 0.030 mg.-*Jag Ts

( 0.030 mg.-”kg Ts

3 0 %

30 %

30 %

30 %

3 5 %

35 %

30 %

3 0  %

30%

30%

20%

25%

25%

2 5 %

2 5 %

2 5 %

2 5 %

2 5 %

30 %

2 S %

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box B?

531 17 Lidköping

Tlf. +45104908110

Fax: +46 10 490 8051

AR-19-SL-276999-01

EUSELI2-00706714
Kundnummer SL84 31711

Uppdragsmarkn

Loberocl. D883

0.0-0.6

BB

Metodfref

SS-EN 12880 2000 a)

EPA 5021 3)

EPA 5021 a)

EPA 5021 a;

EPA 5021 a)

EPA 5021 a)

SPl 2011 a)

SPl 2011 a)

SPI 2011 a)

SPI 2011 a)

a)

SPI 2011 a)

SPI 2011 3)

SPI 2011 a)

SlS TK 535N012 a)

518 TK 535N012 a)

513 TK 535N012 a)

a)‘

a)‘

ISO 18287 2008 mod a)

ISO 1825T'2008 mod a)

ISO 1828?  2008  mod a)

ISO 1828? 2008 mod .3)

ISO 18287 2008 mod a;

ISO 18287 2008 mod 3)

ISO 18287 2008 med 3)

Labo-alorict'lal)0ra:0riema ar ackreciteiarle av respektive [01s ankrarJ-ler'ingwigan EJ ackrediterade analyser Eir11*€=rl:0radn mr.-rf '

Maiosakerhelen. om inget annat avges. reuovisas som utvidgad matoeakerhet med laLknmgslaklor 2 Undantag iclaterm lill analys-etutlrjrda utanfor
Sverige kan förekumnra. Ylterligam upplysningar samt malosal—erhet och rlelclutinnsnivanr for mikrnbioloqiska analys-r:; Iém‘naa pa 0090a

Denna rappoit far endast merges isin helhet om inte tllloranrje Iabwaloritun l for-Jag skriftligen goclkan: anna: Rcsulaamn relalorar ondaet till det

insamla provet Sirla 1 a'.» 2
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AR-19-SL-276999-01

EUSELI2-00706714

Acenafwlen <  0.030  mgrkg Ts 40% ISO 182572008 mod a)

Acenaften < 0.030  mglkg Ts 25% ISO 1828712008 mod a)

Fluoren < 0.030  mgfkg Ts 30% ISO 1628722008 mod a)

Fenantren < 0.030  mglkg Ts 25% ISO 182872008 mod a)

Anlracen <  0.030 mglkg Ts 25% ISO 1828722008 mod a)

Fluoranten 0.041 mglkg Ts 25% ISO 1828?:2008 mod a)

Fyren 0.039 mglkg Ts 25% ISO 18287:2008 mod a)

Benzo(g.h.i)perylen <  0.030  mglkg Ts 25% ISO 18287:2008 mod 51)

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045  mglkg T3 3)

Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.13 mglkg Ts a)

Summa PAH med hög molekylvikt 0.14 mglkg Ts 3)

Summa cancerogena PAH 0.12 mglkg Ts a)

Summa övriga PAH 0.19 mglkg Ts 3)

Summa totala PAH16 0.31 mglkg Ts a)

Arsenik As <  2.0 mglkg TS 25% EN lSO 118852009  I  88 E)
028311 utg 1

Barium Ba 26 mgrkg Ts 25% EN 150 11885720091'85 a)

028311 utg 1

Elly Pb 1B mglkg Ts 25% EN iSO 11885'2009185 a)
028311 utg 1

Kadmium Cd <  0.20  mglkg Ts 25% EN ISO 11885'20091'85 a)

028311 utg 1

Kobolt Co 2.0 mglkg Ts 25% EN ISO 118852009 ! SS a)
028311 utg 1

Koppar Cu 7.9 rnglkg Ts 25% EN ISO 118852009  f  SS 3)

028311 utg 1

Krom Cr 5.0 mglkg Ts 25% EN ISO 11885 2009  i  SS 3)
028311 utg 1

Kvicksilver Hg 0.059 mglkg Ts 20% SSD28311modS—EN a)
ISO17852m0d

Nickel Ni 4.0 mglkg Ts 25% EN ISO 118852009  !  SS a)
028311 utg 1

Vanedin V 6.5 mglkg T5 25% EN ISO 1188512009f58 a)

028311 utg 1

Zink Zn 18  mglkg  Ts 25% EN ISO 11885:2009  !  SS a)

028311 utg 1

Utförande  Iaboratoriumlunderleverantör:

a) Eurofins Envtronrnent Testing Sweden AB, SWEDEN, ISOIIEC 17‘025‘2005SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt valrderad och signerad,

Forklaringar ' . , i E

Laboratoriet-*lerboratorierna 'a'r ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan EJ ackrediterade analyser är markerade med '

Mätos'akerheten. om inget annat anges. redovtsas som utvtdgad mätosäkerheL med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat lill analyser utförda utanlör
Sverige kan förekomma. Ytterligare uppiysnmgar samt mätosakerhet och detektionsnivaer tor mikrobiologiska analyser lämnas pa begaran.

Denna rapport lar endast aterges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i rorva'g skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast llll det
insända provet. Srda 2 av 2
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(få eurofins

PQ  Geoteknik  &  Miljö  AB

Benjamin Bierg

Järngatan  33

234 35  LOMMA

Provnummer

Provbeskrivning

Mains

Provet ankom

Utskriflsdalum.

Analyserna pabönades

Provmarknmg:

Proviagningsplats:

177-2019-12051093

Jord

2019-12-05

2019-12—09

2019-12—05

5

Loberöd D883

(131 I; I) ("l C

:> U
(% z__

.  .. &
'?f':D  1 '1 *-
Ackrcd. nr 1125

Pun-ning
ISO-IKT  17025

Analysrapport

Analys

Torrsubsians

Bensen

Toinen

Elylbensen

MIP/O—Xylen

Summa  TEX

Alifater  >C5—CB

Alifater  >CS-C1 0

Alifater  >C10-C12

Alifater  >C12-C16

Summa Ahfaler >C5rC16

Ahfan-er  >C16PC35

Aromater  >CBPC10

Aromaier  >C10-C16

MetyIkryseneribenzoia)antracener

MetyIpyreniqDranlener

Ar0n1aler>C16f035

Oijetyp < C10

Oljetyp > 010

Bens(a)antracen

Krysen

Bensoib kifluoranien

Benzo(a)pyren

Indenon 2  Bicd)pyren

Dibens(a n1antracen

Nanaien

Förklaringar

Diup  im)
Provtagare-

Resultat Enhet

89.5  %

<  0.0035 mgs'kg  Ts

<  0.10 mgfirg Ts

< 0.10 lug-"kg  Ts

<  0.10  mgi'kg  Ts

<  0.20 mgikg  Ts

<  5.0  mgikg  Ts

<  3.0  mgikg Ts

<  5.0 mg/kg Ts

7.4  mgi'kg Ts

14  mgi'kg Ts

40  mgfikg  Ts

< 4.0  mgikg  Ts

5.3 mg.-”kg Ts

1.1  mg/Kg  Ts

2.2 mg.-”kg Ts

3.3 mg.-kg Ts

Utgår

ospec.

1.5  mgikg Ts

1.3 mgr‘kg Ts

3.7 mgr‘kg Ts

1.6 mgr‘kgTs

0.95 1119k Ta

0.36 mgr‘kg Ts

0.57  ingikg Ts

25%

25%

25%

25%

25%

30%

2 5 %

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 1?  Lidköping

TIf H16104908110

Fax:  +46 10 490 8051

AR-19-SL-276881—01

EUSELI2-00706714
Kundnummer.  SL8437711

Uppdragsmärkn

Löberöd D883

0.6-1 0
BB

Melodfref

SS-EN  12880 2000 a)

EPA  5021 a)

EPA  5021 a)

EPA 5021 3)

EPA 5021 &)

EPA 5021 &)

SPI 2011 &)

SPI 2011 &)

SPI  2011 a)

SPI  2011 a)

6)

SPI 2011 a)

SPI 2011 &)

SPI 2011 a)

818 TK  535N012 a!

SIS TK 535 11012 &)

SIS TK 535N012 a)

a)‘

a)‘

ISO 18287 2008 mod a)

ISO 18287 2008 mod a)

ISO 182872008mod a)

ISO 18287 2008 mod 3)

ISO 18287 2005 mod 3)

ISO 18287 2008 med 3)

ISO  182872008  mod a)

Lalmralnrinl"abommnema ar ackrediterade  ai: respektwe  Iands ackrednenngsorgam  E]  ackrediterade analyser är narkerade  med '

1.1nfosai.crhnåcr1 om  inget annat anges redovisas  som  Lllwrlgad mato‘aakulhet  n‘od  taCknltfaklflf  2. Uvuarflag  WIF-lerat IIII  anaiyser  urlorda utaf—for

Sverige  kan  Inrekrjmma Yllerligare upplysningar  Sam:  mätosakerhei  och clck110l15l1wacr [Gr  mikrobiologiska  annIyser Ian-mas på  begaran

Donna rapport  far  endas: merges i  sm mm: om  inte ulfblande Iaeré-torium i förväg skrlllllgen god!-.anl  "dl:I"dE  Resultnien relaterar  endasl mil  (101

Insanda prowl Sida  1 av 2
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AR-19-SL-276881-01

EUSELI2-00706714

Acenaftyten 0.070  mgikg Ts  40%  ISO  182872008  mod a)

Acenaften 0.077  mgikg Ts  25%  ISO  182872008  mod a)

Fluoren 0.044  mgfkg Ts  30%  ISO  18287'2008  mod a)

Fenantren 1.5 mglkg Ts  25%  ISO 182872008 mod a)

Antracen 0.27  mglkg Ts 25% lSO 1828?:2008 mod 51)

Fluoranten 2.9 mglkg Ts  25%  ISO 18287:2008 mod 6:)

Pyren 2.4  mglkg Ts 25% ISO 18287:2003 mod a)

Benzo(g.h.i)perylen 0.91  mglkg Ts  25%  ISO  182872008  mod a)

Summa PAH med lag molekylvikt 0.72  mgikg Ts a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt 7.2 mg/kg Ts a)

Summa PAH med hög molekylvikt 10 mgfkg Ts a)

Summa cancerogena PAH 9.4  mgikg Ts a)

Summa övriga PAH 8.8 mgikg Ts a)

Summa totala  PAH16 1B  mgfkg Ts a)

Arsenik As 6.0 mgikg T5 25% EN ISO 11885:2009 ISS :4)

028311 utg 1

Barium Ba 62 rug/kg Ts  25%  EN ISO 11885:2009 1” SS a)

028311  utg 1

Bly Pb 31 mgikg Ts 25% EN ISO  118852009  !  ss a)
. 028311  utg 1

Kadmium Cd <  0.20  mgikg Ts  25%  EN £80 11885 2009188 3)

028311  utg 1

Kobolt Co 5.0 mglkg Ts  25%  EN iSO  118852009155 a)

028311 utg 1

Koppar Cu 43 mgikg Ts 25% EN ISO  11885'2009 ; 55 3)
028311  utg 1

Krom Cr 10 mgfkg Ts 25% EN ISO 1188512009 ! 55 3)

028311  utg1

Kvicksilver Hg 0.075  mgfkg T5 20% SSDZBBHmOd/SS-EN a)

ISO17852m0d

Nickel Ni 10 mgikg Te 25% EN ISO 118852009188 a)
028311  utg 1

Vanadin V 13 mgfkg TS  25%  EN lSO  1188512009  I  SS 3)

028311 ulg 1

Zink Zn 71 mgikg Ts 25% EN ISO 11885:2009  I  SS a)

028311  utg 1

Utförande taburatoriumlunderleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISOIIEC  170252005 SWEDAC  1125

Paola Nilson, Rapportensvarig

Denna rapport är elektroniskt Signerad

Förklaringar

Laboralorietflaboraiorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan, Ej ackrediterade anatyser är markerade med ‘

Ma'los'akerhelen, om inget annat anges. redovisas som utvidgad m'atosakerhet med t'ackningsfaktor  2  Undantag relaterat till analyser utf'orda utanför

Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt matos'akerhet och detekttonsnivaer to'r mikrobiologiska analyser lämnas pa begäran

Denna rapport får endast återges l sin helhet. om inte ulforande laboratorium Hör—Jag skriltiigen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet. Sida  2  av  2
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(& eurofins

PQ Geoteknik  &  Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Provnummer 177-2019-12051099

Provbeskrivning.

Matris: Jord

Provet ankom 2019—12-05

Utskriftsdatum 2019—1209

Analyserna pabörjades  2019—12-05

Provma'rkning: 5

Provlagningsplats Löberöd. D883

Analys

TOrrsubstans

Bensen

Toluen

Etylbensen

MIPIO—Xylen

Summa TEX

Alifater >CS-CB

Alifater  >CB—C1D

Alifater  >C10-C12

Alifater  >C12-C16

Summa Alrfater  >C5-C16

Alifater >C16-035

Aromater  >CB—C1O

Aromater  >C10-C16

Metylkrysenerlbenzo(a)antracener

Metylpyrenlfluorantener

Aromater  >C16—C35

Oljetyp ( C10

Oljetyp >  C10

Bens(a)anlracen

Krysen

Benso{b,k)rluoranten

Benzo(a)pyren

Indeno(1.2.3-cd)pyren

Dibens(a.h)antracen

Nafialen

Förklaringar

   f ,
'Pé'DI 1— V3
Ackrcd.  nr ”25

Panning
150451?  [7025

Analysrapport

DJUP (m)
Provtagare

Resultat Enhet

50.0  %

< 0.0035  mg/kg T5

<  0.10 mg,/kg Ts

(  0.10  mgxkg Ts

<  0.10 mg/kg Ts

(  0.20  mg/kg Ts

<  5.0 mg,/kg Ts

<  3.0 mgikg Ts

( 5.0 mg/kg Ts

<  5.0 mgv'kg Ts

<  9.0 mg/kg Ts

<  10 mgfkg Ts

( 4.0 mg./kg Ts

(  0.90  mg/kg Ts

<  0.50 mgfkg Ts

(  0.50  mglkg Ts

( 0.50 mg/kg Ts

Utgår

Utgår

(  0.030  mgfkg Ts

<  0.030 mg/kg Ts

<  0.030  mgfkg Ts

(  0.030  mg,/kg Ts

(  0.030  nkg Ts

<  0.030  mglkg  Ts

<  0.030 rug/kg T5

25%

25%

25%

25%

25%

25%

253,42

25%

30%

Eurofins  Environment  Testing Sweden  AB

Box 737
531  17 Lidköping

Tlf. +46 10 490 8110

Fax,  +4610  490  8051

AR-19—SL-277008-01

EUSELl2-00706714
Kundnummer:  SLB437711

Uppdragsmärkn.

Loberöd.  0883

1 5-2 0

BB

Metod/rel

SS-EN 12880 2000 a)

EPA  5021 a)

EPA  5021 a)

EPA  5021 a)

EPA 5021 3)

EPA 5021 a)

SPI  2011 a)

SPI  2011 a)

SPI  2011 a)

SPI  2011 a)

a)

SPI 2011 a)

SPI  2011 a)

SPI 2011 a)

SIS: TK 535 N 012 a)

SIS TK 535 N 012 a)

SIS TK 535N012 a)

a)‘

a)‘

150 18287 2008mod a)

ISO  18287'2008  mod a)

ISO 18287:2008 mod an

ISO 18287:2008 mod 21)

ISO 182872008 mod a)

180 182872008 mod 3)

ISO 182872003 mod 3)

Laboralorielv'lalmratonerna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgen EJ ackrediterade analyser är markerade med '

hlatosäkerheten om Inget annat anges. redovisas som utvtdgad m'atosäkerhct med tacknmgsfektor  2.  Undantag relaterat Iill analyse! uttorda utanlbr

Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och deleklionsnivaer for mikrobiologiska analyser lemnas pa begäran

Denna rapport lar endast återges i sin helhet. om Inte utförande laboratorium i förväg skrlltllgen godkänt annat Resultaten relaterar endast till del

Insanda provet. Sida  1  av  2
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Acenaflylen

Acenaflen

Fluoren

Fenantren

Antracen

Fluoranten

Fyren

Benzo(g.h.i)perylen

Summa PAH med lag motekylvikt

Summa PAH med medelhög molekylvikt

Summa PAH med hög molekylvikt

Summa cancemgena PAH

Summa övriga PAH

Summa totala PAH16

Arsenik As

Barium Ba

Bly Pb

Kadmium Cd

Kobolt Co

Koppar Cu

Krom Cr

Kvicksilver Hg

Nickel Ni

Vanadin V

Zink Zn

Utförande  lahoratoriumr'underleverantöf'.

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB. SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport år elektroniskt vahderad och signerad

Förklaringar

<  0.030

<  0.030

<  0.030

<  0.030

<  0.030

<  0.030

<  0.030

(  0.030

<  0.045

<  0.075

<  0.11

<  0.090

( 0.14

<  I123

<  2.0

16

3.3

< 0.20

2.5

3.7

5.4

<  0.010

2.7

10

ISOJIEC 170252005 SWEDAC  1125

mgk Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

rngtkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mgikg Ts

mgtkg Ts

mglkg Ts

mgr'kg Ts

mgfkg Ts

mgl'kg Ts

mglkg Ts

mgr'kg Ts

mgfkg Ts

mglkg Ts

mg/kg Ts

mgfkg Ts

mg/kg Ts

rngfkg Ts

mglkg Ts

rngfkg Ts

mgtkg Ts

mgfkg Ts

mgfkg Ts

40%

25%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25 %

25%

25 %

20%

2S%

25%

25%

AR-19-SL—277008-01

EUSELI2-00706714

ISO  1828712008  mod

ISO  182872008  mod

lSO 1828?:2008 mod

ISO  1828712008  mod

ISO 18287:2008 mod

ISO 18287:2008 mod

ISO  182872008  mod

ISO 1828712008mod

EN ISO 118852009185
028311 utg 1

EN ISO  118852009185

028311  utg1

EN ISO  118852009158

028311  utg 1

EN 150  118852009185

028311  utg 1

EN ISO 118852009  !  SS

028311  utg 1

EN ISO 11885:2009 185

028311  utg ?

EN ISO 11885.20091’35

028311  utg 1

88028311 modlSS—EN
15017852m0d

EN ISO  118852009188

028311  0191

EN ISO 1188520091 SS

028311 0191

EN ISO 113852009  f  85
028311  utg 1

Laboratoriels'labotatorierna "ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med  '

Mälosäkerhelen. om inget annat anges, redovisas som utvtdgad mätosakerhet med täckningstaktor 2 Undantag relaterat till analyser utförda utanför

Sverige kan torekomma Ytterligare upplysningar samt måtos'akerhet och oelekttonsnlvaer for mikrobiologiska anaiyscrlamnas 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,

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

al

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

Sida 2 av 2
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4:“- eurofins

PQ Geoteknik  &  Miljö AB
Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Provnummer: 177-2019-12051100

Provbeskrivning

Matris Jord

Provet ankom: 2019—12-05

Utskriftsdattim, 2019-12-09

Analyserna pabörjades  2019-12-05

Provmärkning 6

Provtagningsplats Loberod.  0883

Analys

Torrsubstans

Bensen

Toluen

Etylbensen

MlPlO-Xylen

Summa TEX

Alifaler  >C5—CB

Allfaler  >C&C10

Alifater  >C10-C12

Alifater  >C12-C16

Summa Alifater  >C5—C16

Alifatar  >C18-035

Aromater  >C8—C10

Aromater  >C10-C18

Metylkrysenerlbenzo(a)antracener

Metylpyrenlfluorantener

Aromater  >C16-C35

Oljetyp  <  C10

Oljetyp > C10

Bens(a)antracen

Krysen

Benso(b.k)fluoranten

Benzo(a)pyren

Indeno(1.2.3-cdlpyren

Dibensla.h)antracen

Naftalen

Förklaringar

ED\N ’40

)

ovJ.

7-— .-

’Pfim T '
Adan-d. nr  lll’:

Pmnung
ISO IEC muss

*fNG

Analysrapport

DJUP cm)
Provtagare

Resultat Enhet

88.8  of:

<  0.0035 mg/kg Ts

<  0.10 mglkg Ts

< 0.10  mgi'kg Ts

< 0.10  mvg/kg Ts

<  0.20  nig/kg Ts

<  5.0 nig/kg Ts

< 3.0 mg/kg Ts

<  5.0 mglkg Ts

<  5.0 mg/kg Ts

<  9.0 mgi'kg Ts

<  10 mgr'kg Ts

<  4.0  mg./kg Ts

<  0.90  mglkg Ts

<  0.50 mglkg Ts

<  0.50 mglkg Ts

<  0.50 mg/kg Ts

Utgar

Utgår

0.20  mgr'kg Ts

0.20  mg/kg Ts

0.62  mgikg Ts

0.28  mglkg Ts

0.21  mgi'kg Ts

0.052 rnglkg Ts

0.066  mglkg Ts

Mate.

S%

30%

30%

30%

30%

30%

35%

35 %

30%

30%

30%

20%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

30%

25%

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490  8110

Fax +46 10 490  8051

AR-19-SL-277006-01

EUSELl2-00706714
Kundnummer SL8437711

Uppdragsmarkn

Löberöd.  D883

Laboratoriet laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ei ackrediterade analyser ar mari-.arace med '

Matosäkerheien om inget annat anges redovisas som utvidgad matosäkerhet med tacknmgsfaktor 2 Undantag relaterat till analyser utlorua utanför

Sverige kan lorekorrma. Ytterligare upplysningar sam: matos'akerhet och detektionsnivacr for Mikrobiologiska analyser Iarnras på begäran

Denna rapport lar endast aierges i gin helhet, om inte utförande laboratorium  I  lor/ag skriftligen goal—ant annat Resultaten relaterar endast ull det
insända provet.

0.0-0.5

BB

Metod/ref

SS-EN  12880 2000 a)

EPA  5021 a)

EPA 5021 a)

EPA  5021 a)

EPA  5021 a)

EPA 5021 a)

SPI  2011 a)

SPI 2011 a)

SPI 2011 a)

SPI 2011 a)

a)

SP!  2011 at

SPI  2011 a)

SP! 2011 a)

SIS: TK 535 N 012 a)

SIS: TK 535 N 012 a)

SIS TK 535  N  012 6)

a)“

a)‘

150 18287 2008mod a)

ISO 18287 2008 mod 3)

ISO  182872008  mod a)

ISO  18287'2008  mod a)

ISO 18287:2008 mod 3)

ISO 182872008 mod 3)

ISO 18287  2008  mod 3)

Sida 1 av 2
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AR-19-SL-277006-01

EUSELl2-00706714

Acenaflvlen 0.045 mg/kg Ts 40% ISO 182872008 mod a)

Acenaflen <  0.030 mgfkg TS 25% ISO 1828722008 mod a)

Fluoren <  0.030 mgfkg TS 30% lSO 182872008 mod 3)

Fenantren 0.19  mglkg T5 25% ISO 18287:2008 mod a)

Antracen 0.038  mgIkg Ts 25% ISO 182872008 mod a)

Fluoranten 0.47  mglkg Ts 25% ISO 162872008 mod a)

Pyren 0.44 mglkg Ts 25% ISO 182872008 mod 8)

Fienzcmhimervlen 0.21 mgfkg Ts 25% ISO 162372003 mod a)

Summa PAH med lag miekvivikl 0.13  mgikg Ts a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.2 mgikg Ts al

Summa PAH med hög motekylvikl 1.8 mgfkg Ts a)

Summa cancerogena PAH 1.6 mgrkg Ts a)

Summa övriga PAH 1.5 mgfkg Ts a)

Summa totala PAH16 3.1 mglkg Ts a)

Arsenik As 3.4 mgfkg T5 25% EN ISO 11885:2009 ISS 7.3)

028311 utg 1

Barium Ela 49 1119l T5 25% EN ISO 11885 2009 I SS al

028311 utg 1

Bly Pb 17 mglkg T3 25% EN ISO 113852009  !  SS a)

020311 019 1

Kadmium Cd <  0.20 mglkg Ts 25% EN ISO 115352009 I 53 a)
028311 utg 1

Kobolt Co 4.7 mglkg Ts 25% EN iSO 11885'2009158 3)

028311 utg1

Koppar Cu 18 019k Ts 25% EN ISO 118852009185 al

028311 utg 1

Krom Cr 3.4 mglkg Ts 25% EN ISO 118852009188 3)

028311 ulg 1

Kvicksilver Hg 0.045  019l Ts 20% SSOZ8311mcSSfEN a)

ISO17852m0d

Nickel Ni 10 mgIKg TS 25% EN ISO 1188512009158 a)

028311 utg 1

Vanadin V 11 mg/kg T3 25% EN ISO 118852009 I SS 3)

023311 utg1

Zink Zn 51 mgfkg TS 25% EN ISO 11885120091'83 E!)

028311 utg 1

Utförande Iaboratoriumlunderleverantör:

a) Eurofins Enwronmem Testing Sweden AB SWEDEN. ISOIIEC 170252005 SWEDAC 1125

Paula Nilson. Rapportansvarig

Denna rapped är elektronisk! Validerad och signerad.

mm

Laboratorietflaboratnrierna är ackrediterade av respektive lands ackreditering-sargen. Ej ackrediterade analyser är markerade med '

Mätos'akerheten. om inge! anna! anges. redovisas som utvidgad m'atosäkerhel med täckningsiaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanfor

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosakerhet och detektionsnlvaer for mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapporl far endaståtergesi sin helhet. om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det

insända pruvel Sida 2 av 2
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$$ eurofins

PQ Geoteknik  &  Miljö AB

Benjamin Bierg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Provnummer: 177-2019-12051101

Provbeskrivning:

Matris Jord

Provet  ankom: 20194  205

Utskriftsdatum' 2019-12-09

Analysema paboriades  2019—12-05

Provmärkning 6

Provtagningsplats Löberöd. D883

Analys

Torrsubstans

Bensen

Toluen

Etylbensen

M/PiOAXylen

Summa TEX

Alifater >C5-C8

Alifater  >C8-C10

Alifater >C10-C12

Alifater  >C12-C16

Summa Alifatet  >C5-016

Alifater  >C16-C35

Aromater  >C8-C  10

Aromater >Ct  0-C1G

Metylkryseneribenzo(a)antracener

Metylpyren/lluorantener

Aromater  >C16-C35

Oljep < C10

Oljetyp  >  C10

Bens(a)antracen

Krysen

Bensoib.k)fluoranten

Benzo(a)pyren

lndeno(1 2.3-cd)pyren

Dibens(a h)antracen

Naftalen

Förklaringar

 

Ackred. nr HE
Provning

ISO IEC  [7025

Analysrapport

Djup tm)
Provtagare

Resultat Enhet

92.4  %

(  0.0035  mg-‘kg Ts

(  0.10  mgi'kg Ts

( 0.10 mglkg Ts

(  0.10  mgr'kg Ts

(  0.20  mg-‘kg Ts

( 5.0 mgr'kg Ts

( 3.0 mgikg Ts

( 5.0 mgikg Ts

( 5.0 mgtkg Ts

( 5.0  mglkg Ts

( 10 mglkg Ts

<  4.0 mglkg Ts

(  0.90  mgtkg Ts

(  0.50  mglkg Ts

(  0.50  mg/kg Ts

(  0.50  mgfkg Ts

Utgår

Utgår

(  0.030  mgfkg Ts

(  0.030  mg/kg Ts

(  0.030  mg/kg Ts

(  0.030  mg/kg Ts

(  0.030  mg/kg Ts

(  0.030  mg/kg Ts

(  0.030  mglkg Ts

Mato

30 %

30  0/0

30 0/o

30%

35%

35%

30%

3O %

30%-

30015

20%

250/0

25  %

25%

2 S%

25 %

2 5 %

30%

25  %

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf" +46 10 490 8110

Fax. +46 10 490 8051

AR-19-SL-277004-01

EUSELI2-00706714
Kundnummer:  SL8437711

Uppdragsmarkn.

Lo‘berod. 0883

1.7—20
BB

Metod/ref

SS-EN 12880'2000

EPA  5021

EPA  5021

EPA 5021

EPA 5021

EPA  5021

SPI  2011

SPI  2011

SPI  2011

SPI  2011

SPI  2011

SPI  2011

SPI  2011

SIS.  TK 535 N 012

SIS.  TK 535 N 012

SIS:  TK 535 N 012 8)

ISO 1828732008 mod

ISO 18287 2008 mod 3)

ISO 182872008 mod 6)

ISO  18287'2008  mod al

ISO 182872008 mod 3)

ISO 18287  2008  mod 3)

ISO 18287 2008 mod

Laboratoriet laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser ar markerade med '

Malosakerheten. om inget annat anges redovisas som utvidgad mätos'akcrhet med tackningslaktor  2  Undantag relaterat till analyser utlbrda utanfor

Sverige kan (omkomma, Ytterligare upplysningar samt måtosakerltet och detektionsnivaer lör mikrobiologiska analyser lemnas pa begaran.

Denna rapport lar endast alcrgos l sin helhet. om inte utförande laboratorium ilorvag skrittligen gock'ant annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet Sida 1 av  2
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Acenaftylen

Acenaflen

Fluoren

Fenantren

Antracen

Fluoranlen

Pyren

Benzo(g,h,i)pefylen

Summa PAH med lag molekylvikt

Summa PAH med medelhög molekylvikl

Summa PAH med hög molekylvikt

Sun1ma cancerogena PAH

Summa övriga PAH

Summa totala  PAH16

Arsenik As

Barium Ba

Bly Pb

Kadmium Cd

Kobolt Co

Koppar Cu

Krom Cr

Kvicksilver Hg

Nickel Nl

Vanadin V

Zink Zn

Utförande Iaboratoriuqnderleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN.

Paola Nilson, Rapportensvarig

Denna rapped är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

<  0.030

<  0.030

<  0.030

< 0.030

<  0.030

<  0.030

<  0.030

<  0.030

<  0.045

<  0.075

<  0.11

<  0.090

<  0.14

<  0.23

<  2.0

23

4.6

<  0.20

3.7

5.8

11

<  0.010

5.5

12

23

ISOi'lEC  170252005  SWEDAC  1125

mglkg Ts

mgikg Ts

mgikg Ts

mgfkg Ts

mgikg Ts

mglkg Ts

mgikg Ts

mglkg Ts

mglkg TS

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mg/kg Ts

mgikg Ts

mgfkg Ts

mgikg Ts

mgikg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg TS

mgikg Ts

mgfkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

40%

25%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

2 5 %

25%

25  %

25%

20%

25%

25%

25%

AR-19-SL—277004-01

EUSELI2-00706714

lSO  1828712008  mod

iSO  182372008  mod

ISO  182872008  mod

ISO  18287'2008  mod

ISO  1828II'12008  mod

ISO 1828?:2008 mod

ISO  1828772008  mod

ISO  18287 2008  mod

EN ISO  1188512009  I  SS

028311  utg 1

EN ISO  1188522009155

028311  utg 1

EN lSO  118852009  ! SS

028311  utg 1

EN ISO 11885‘2009fSS

028311 utg 1

EN ISO 118852009 ! SS

028311 utg1

EN ISO  1188512009  !  88

028311  utg 1

EN ISO 113852009153

028311  utg 1

SSOZÖSHmOd/SS-EN

lSO17852mod

EN FSO  1188520091'38

028311  utg 1

EN iSO 11885 2009 i 88

028311 utg 1

EN ISO 1188512009 i SS

028311  utg 1

Laboratorietilaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. EJ ackrediterade analyser är markerade med '

Mälos'akerheten. om inget annat anges. redowsas som utwdgao m'atos'akerhet med tackningsfaklor 2  Undantag relaterat lilianalyser utforoa utanfor

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar  5am:  m'alosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pa begäran.

Denna rapport far endast aterges isin helhet, om inte utforande laboratorium l forvag skriftligen godkänt annat, Resultaten relaterar endast till det
insända provet

a)

a)

&£

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a;

a)

a)

a)

a)

Sida 2 av  2
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452? eurofins

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Provnummer: 1?7—2019—12051102

Provbeskrivning

Matris Jord

Provet ankom 20194 205

Utskriftsdatum 201941209

Analyserna paborjacles. 2019-12-05

Provmärkning 7

Provtagningsplats Löberöd. D883

Analys

Torrsubstans

Bensen

Toluen

Elylbensen

MifPiIOnlen

Summa TEX

Alifater >65f68

Alifater >CBAC1G

Alifaler >C10-C12

Alifaler >C lZ-C 16

Summa Alifater >C5—C 16

Alifater >C16-C 35

Arömater >C8-C10

Aromater >C10nC16

Melylkrysenerrbenzo(a)antracener

Melylpyren/fluorantener

Arömater >C1G-C35

Oljelyp  <  C10

Oljetyp >  C10

Bens(a)antracen

Krysen

Bensow klfluoranlen

Benzolamyren

lndeno(1 2.3-Cd)pyren

Dibens(a.h)anlracen

Naflalen

Förklaringar

5l I; I) (I C

,;-

% 4). .a,»
?: m“-

1 N  G

Accd. nr III:"-
l'rovni

ISO-IEC 17025

 

Analysrapport

Djup (m)

Provlagare

Resultat Enhet

36.0 3!:-

<  0.0035 mg.—”kg Ts

<  0.10 mgfkg Ts

<  0.10 mgs‘kg Ts

<  0.10 mgs‘kg Ts

<  0.20 mgxkg Ts

<  5.0 mga'kg Ts

<  3.0 mgfkg Ts

<  5.0 mga'kg Ts

<  5.0 mgflcg T5

<  9.0 mgi'kg T5

14 mgr'kg Ts

< 4.0 nig/kg Ts

2.2 mgikg Ts

<  0.50 mge’kg Ts

0.72 mgrkg Ts

0.97 019k Ts

Utgar

Ospec

0.49 rngfkg Ts

0.45 mgfkg Ts

1.1 mgi'kg Ts

0.50 mgi'kg Ts

0.31 4119e Ts

0.064 mgxkg Ts

0.22 mga'kg Ts

M ä lö

S%

3  0 %

30 %

30 %

30 %

30 %

35  %

3 5 %

30 %

30 %

30%

30%

20%

25%

25%

2 5 %

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 73?

531 1? Lidköping

Tlf: +4610 490 8110

Fax: +4610 490 8051

AR-19-SL-276996—01

EUSELI2-00706714
Kundnummer" SL8437711

Uppdragsma‘rkn

Loberod. DESS

0.6-10

BB

Metod/ref

SS—EN 1288022000

EPA 5021

EPA 5021

EPA 5021

EPA 5021

EPA 5021

SPI 2011

SPI 2011

SPI 2011

SPI 2011

SPI 2011

SPI2011

SPI 2011

SIS TK 535 N 012

SIS TK 535 N 012

SIS TK 535 N 012

ISO 18287'2008 mod

ISO 1828?:2008 mod

ISO 18287:2008 mod

ISO 182872008 mod

ISO 182672008 mod

ISO 18287" 2008 mod

ISO 1828? 2008 mot)

Laboraiuriet Idböralorrernd är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgnn Ej ackrediterade analyser är mari-serade mer] '

Matusäkerheten. on! inget annat anges redovlsas som utvidgad matesakerhe! med täckningslnktör 2 Undanlag reidteral till analyser Ltlorda t,!nntnr

Sverige kan lorokornma Ytterligare t-pplysningar sari! matusékeshet och riclekliör'snwaer I:)r rnikrobloiogrska analyser läirnas pa begäran

Denna rdppufl far endast aterqes I Sill helhet om inte utförande laboratorium i Fbrväg skraltliqcn godkänt annat Rewlteten relaterar endast till det

insända provet

a)

a:

a)

al

a)

a)

a)

a)

a}

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)‘

ar

6)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

Sida l av 2
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Acenaflylen

Acenaften

Fiuoren

Fenantren

Antracen

Fluoranten

Pyren

Benzo(g.h.i)perylen

Summa PAH med låg molekylvikt

Summa PAH med medelhög molekylvikt

Summa PAH med hög molekylvikt

Summa cancerogena PAH

Summa övriga PAH

Summa totala PAH16

Arsenik As

Barium Ba

Bly Pb

Kadmium Cd

Kobolt Co

Koppar Cu

Krom Cr

Kvicksilver Hg

Nickel Ni

Vanadm V

Zink Zn

Utförande  laboratoriumtunderleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB. SWEDEN.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Forklaringar

0.067

<  0.030

<  0.030

0.45

0.085

1.1

0.87

0.28

0.30

2.5

3.2

2.9

3.1

6.0

9.4

57

27

<  0.20

5.7

43

13

0.082

14

16

75

lSOfiEC 170252005 SWEDAC 1125

mg/kg Ts

mg/kg Ts

mg/kg Ts

mgfkg Ts

mgtkg Ts

mgtkg Ts

mgtkg Ts

mgtkg Ts

mgtkg Ts

mgtkg Ts

mgtkg Ts

mgl'kg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

rnglkg Ts

mglkg Ts

mgi'kg Ts

mgtkg Ts

mglkg Ts

mg/kg Ts

mgikg Ts

mgrkg Ts

mgfkg Ts

mgtkg Ts

rag/kg Ts

40%

25%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25 %

2 5 %

2 5 %

25%

25%

25%

25%

2 0%

2 5 %

25%

25%

AR-19-SL-276996-01

EUSELI2-00706714

ISO 182872008 mod

ISO 1828712008 mod

ISO 182872008 mod

ISO 13237:2003 mod

ISO 182872068 mod

lSO 182872008 mod

150182372008 mod

ISO 13237-2003 mod

EN ISO 1188520091‘85
028311 utg 1

EN ISO 1188520091'33

028311 utg 1

EN lSO 11885'2009  !  SS

028311 utg 1

EN lSO 11885'2009 !SS

028311 utg 1

EN iSO 1188520091 SS
028311 utg1

EN ISO 11885 2009  1  SS

028311  utg 1

EN ISO 118852009188

028311 utg 1

88028311 modS-EN

lSO17852m0d

EN ISO 1188532009  I  SS

028311 utg 1

EN ISO 1188512009 ISS

028311 utg 1

EN ISO 11885 2009 i” 88
028311 utg 1

Laboratonetttaooratonerna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med  *

Matosakerheten, om inget annat anges redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2 Undantag relaterat till analyserutforda utanfér

Sverige kan törekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivaer lor mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport far endast emerges i sin helhet om inte utlorande laboratorium i tort/ag skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet,

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

El)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

Sida 2 av 2
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.:? eurofins

PQ Geoteknik  &  Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Provnummer 177-2019-12051103

Provbeskrivnrng.

MatrIS' Jord

Provet ankom. 2019-12-05

Utskriftsdatum 2019-12-09

Analysema päbonades 2019'1205

Provmärknrng 8

Provlagnlngsplats Löberöd. 0883

Analys

Torrsubstans

Bengen

Toluen

EtyTDc—znsen

MfPr'O—Xwen

Summa TEX

Alifater >CS-C8

Alifaler >C8-C10

Alifaler >C10—C1 2

Alrfaler >C12-C16

Summa Alifater >C'5—C16

Atifaler >C167C35

Aromaler >CSfC10

Aromater >C10f616

Mety1kryseneribenzo(a)antracener

Mety1pyrenffluorantener

Aromater >C1GVC35

OUetyp  <  C10

OUetyp > C10

Bens(a)antracen

Krysen

Benso{b.k)fiuoranlen

Benzo(a)pyren

lnden0(1 2,3fcd)pyren

Drbens(a,h)anlracen

Naftalen

Eb [Hag-19$

&l I; D ,1

>

("l

(N

“PJ’NL

7:.

436111 '1' &
Arkrnl. ur Ill;

Honung.

150 [EC ”025

Analysrapport

Djup (rn)

Provtagare

ResuHal Enhet

36.9  ?fa-

<  0.0035 mg.—"kg Ts

<  0.10 mgfkg Ts

< 0.10 mg-‘kg Ts

< 0.10  mg.‘kg  Ts

< 0.20 mgfkg Ts

<  5.0 mgz'kg Ts

< 3.0 mgr'kg Ts

<  5.0 mg.-"Kg Ts

<  5.0 mgckg Ts

<  9.0 rug-”kg T5

12 mgfkg Ts

<  4.0 mgikg Ts

<  0.90 mgfkg Ts

<  0.50 mgfkg Ts

<  0.50 mgrkg Ts

<  0,50 mga'kg Ts

Utgår

Ospec

0.22 mgfkg Ts

0.25 lng/Rg Ts

0.59 mg/kg Ts

0.2?  mg.-”kg Ts

0.20 mg/kg Ts

0.034 mg.-kg T5

<  0.030 mgfkg Ts

25%

25%

25%

25%

25%

30%

2 5 %

Eurofrns Environment Testing Sweden AB

Box ?37

531 17 Lidko‘pmg

Tlf “16104908110

Fax: +46 10 490 8051

AR-19-SL-277010-01

EUSELI2-00706714
Kundnummer SL8437711

Uppdragsmarkn

Ldberod. D883

0 0-0 5

BB

Metodlref

SSHEN 12880 2000 a)

EPA 5021 &)

EPA 5021 a)

EPA 5021 a!

EPA 5021 3)

EPA 5021 3)

SF" 2011 a)

5P1 2011 a)

SP‘ 2011 a)

SP1 2011 a)

a)

SPI 2011 a!

SPI 2011 a)

SPI 2011 3)

SIS TK 535N012 a)

SIS TK 535 N 012 a)

SIS TK 535 N 012 a)

a)‘

a)‘

ISO 18287 2008 med a)

ISO 1828? 2008 mod 3)

ISO 18287 2008 med a)

ISO18287 2008 med a)

FSO 1828? 2008 mod 3)

150 18287 2008 med a)

180 18287 2008 mod a]

Laboratoriet laboramnerna ar A::krcdrzoragle av; respektive lands ackrcrhtcringsnrgan Ej ackrccmeraclc ana‘yser är markerade med '

Matoszkerhelen om inget annat ange—'. reclornsns som umdgad mätosäkcrhot med täckmngsfakior 2 Unrlanlzrg relalerat hH ana1y50rutfbrda utanlor

Sverige kan förekomma Yilorhgare unplx, aningar samt mätosäkcrhel och detekliunbnwaer for nu!—robiorogrska anaåvser Harr-nas på 0993a

Denna rapport lar endas: alorges 1 sm helhet om 11—15 ulfbrar‘de laboratorium i [Urväg sknftlrgen gou‘kam arwnai. Resulialen re‘aterar endast trll (161

Ins'anda prove'r 8103 1 av  P
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AR-19-SL-277010-01

EUSELI2-00706714

Acenaftylen 0.047 mgikg Ts 40% ISO  182872008  mod a)

Acenaflen <  0.030 mgikg Ts 25% L50 182872008 mod a)

Fluoren <  0.030 mgfkg Ts 30% 150 1828?:2008 mod a)

Fenantren 0.17  mgfkg Ts 25% ISO 1828?:2008 mod a)

Anlracen 0.064 mgikg Ts 25% ISO 1828722008 mod a)

Fluoranten 0.52 mgikg Ts 25% ISO 18287:2008 mad at)

Pyren 0.47  rngfkg Ts 25% ISO 182872008 mod a)

Benzo(g,h,i)perylen 0.18 mglkg T5 25% ISO 182872008 mod a)

Summa PAH med lag molekylvikt 0.077  mglkg Ts a)

Summa PAH med medelhög molekylvikl 1.2 mgtkg Ts a)

Summa PAH med hög molekylvikt 1.7 mgi'kg Ts a)

Summa Cancerogena PAH 1.6 mgikg Ts a)

Summa övriga PAH 1.5 mg/kg Ts 3)

Summa totala PAH16 3.1 mgfkg Ts a)

ArsenikAs 15 mgfkg Ts 25% EN ISO 1188522009 i 88 a)

028311 utg 1

Barium Ba 36 mgikg TS 25% EN ISO 118852009 188 a)

028311 019 1

Bly Pb 28 mgikg Ts 25% EN ISO 118852009  !  SS a)

028311 utg 1

Kadmium Cd <  0.20  mglkg T5- 25% EN iSO 1188520091 SS 3)

028311 utg 1

Kobolt Co 5.3 mig/kg Ts 25% EN ISO 118852009 i 38 3)

028311 utg 1

Koppar Cu 15 mgikg T5 25% EN ISO 11885'2009155 a)

028311 utg 1

Krom Cr 11 mgikg Ts 25% EN ISO 11835'2009 :” SS 8)

028311 utg 1

Kvicksnver Hg 0.043 mgfkg TS 20% SSD2BS11modiSS-EN a)

15017852mod

Nickel NI 3.6 mgikg Ts 25% EN ISO 118852009 ! SS a)

028311 utg 1

Vanadin V 14 mgikg Ts 25% EN ISO 11885 2009188 a)

028311 utg 1

Zink Zn 53 mgikg Ts 25% EN lSO 1188512009 i 55 a)
028311 utg 1

Utförande Iaboratoriumiunderleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB. SWEDEN. ISOilEC 170252005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och Signerad

Fnrktaringar

Laboralorietllaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ei ackrediterade analyser är markerade med '

Matosäkerheten. om inget annatanges redovisas som utvldgad mate-säkerhet med tackningsfakior 2 Undantag relaterat tillanaiyser utförda utanfor
Sverige kan töreicornma, Yttertigare upplysningar samt målnsäkerhet och detektionanivaer för mikrobiologiska analyser iämnas på begäran.

Denna rapport iar endast återges  i  sin helhet, om inte utförande laboratorium ilörväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det
insända provet, Sida 2 av 2
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ååå eurofins

PQ  Geoteknik & Miljö  AB
Benjamin Bjerg

Järngatan  33

234 35  LOMMA

Provnummer 17742019-12051104

Provbeskrwnlng

Matris: Jord

Provet ankom 2019—12-05

Utsknftsdalurn 2019—12-09

Analysema pabönades  2019412—05

Provmarknrng: 8

Provlagningsplats: Loberod D883

Analys

Torrsubstans

Bensen

TolLIen

Etylbensen

MFFéO-Xylen

Summa  TEX

Allfaler  >C5-C8

Alifater  >C8-C10

Allfaler  >C10—C12

Alifaler  >C12fC16

Summa Alifater  >CSfC16

Alifaler  >C164235

Aromater  >CB-C10

Aromater  >C10-C 10

Melylkryseneri'benzo(a)antracener

Melylpyreniliuorantener

Aromater  >C16-035

Oljetyp (  C10

Oljetyp  >  C  10

Benstawntracen

Krysen

Benson) k)fluoranlen

Benzotamyren

Indeno(1,2 3—cd1pyren

lens(a hlantracen

Naftalen

Förklaringar

E  U ,-
5“ ‘0.

f

r

>

Ö

,p

:F

473011?-
Mkrud. ur 1125

Fluvnlng
]SO-lEC  ”(125

Analysrapport

p  (m!

Provtagare

Resunal Enhet

94.3  %

< 0.0035 mglkg  Ts

<  0.10  mgfkg  Ts

<  0.10  rngskg  Ts

<  0.10 mgfkg  Ts

': 0.20  mgfkg Ts

<  5.0  mgs'kg Ts

<  3.0  mgs'kg Ts

<  5.0  lng-"kg Ts

<  5.0  mgfikg  Ts

<  9.0  rngs'kg  T5

11 mg.-"kg Ts

<  4.0  mgi'lrg Ts

<  0.90 mg,-”kg Ts

<  0.50 mgr‘kg Ts

<  0.50 mgr‘kgTs

<  0.50  mg.—”kg Ts

Utgar

Ospec

0.19  mgfkg  Ts

0.20 mgfkg  Ts

0.53  mglkg Ts

0.21  mgikg Ts

0.15  mgikg  Ts

0.030  mgfkg  Ts

0.046  mg/kg  Ts

Mäto

S%

25%

25%

25%

25 3/:

3 0 %

25%

Eurofins Environment  Testing Sweden  AB

Box 737
531 1?  lköping

Tlf' +4010 490 8110

Fax. +46104908051

AR-19-SL-276882-01

EUSELl2-00706714
Kundnummer SL84 37711

Uppdragsmärkn

Löberöd.  D883

0.5-1 0
BB

Metod/ref

SS-EN  12880 2000 a)

EPA 5021 ai

EPA 5021 &)

EPA 5021 aj

EPA 5021 a)

EPA 5021 3)

SP1 20 I1 (:1)

SPl 2011 a}

SPl 2011 a)

SPI 2011 a)

a)

SPl 2011 a)

SPI 2011 a)

SPI 2011 a)

SIS TK  535N012 a)

SIS TK 535  N  012 &)

SIS TK 535 N012 a)

a)"

a)”

180182872008 mod 3)

ISO  18287:2008  mod 3)

ISO  18287 2008  mod a)

lSO 18257'2008 mod a)

150 1828? 2008 mod a)

150 18287 2008 med &)

150 18287 2008 mod aJ

Laboratoriet'Iahoralorlerna  ar  ackrediterade  av  respektive  lami's  aclarerjitenngSOrgan  E]  ackrediterade analyser  ar markerade med  '

lvlälosäkerhelen un: inget annal anges  leilovlsas som  utvingad rnalosal—erhel  med  mnkmngsfakzor  2  Undantag relazeras 1111 analyser  uifénrda utanfor
Sverige kan lörekomma Ylterligaro upplysningar sarri rnälosakerlwel  och  detektlnnsnwacr  för  n'ikroljinloglska analyser lämnas  pa  begäran

Denna rappurl  lar  endas! merges.  i  sin nelhel on:  mlc  ull'urandc lalJora—liurlum l for-Jag skrillllgen godkanl annal Resullalgn relaterar  enda—151 nu det
insända  prev.-cl. Slrla  1 en- 2
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AR-19-SL-276882-01

EUSELI2-00706714

Acenaftylen 0.036 mgfkg T5 40% ISO 18287 2008 mod a)

Acenaf'ten <  0.030 mglkg Ts 25% lSO 182872008 mod a)

Fluoren <  0.030  mglkg Ts 30% ISO  18287:2008  mod a)

Fenantren 0,15 mglkg Ts 25% ISO 1825712008 mod a)

Antracen 0.067  mgfkg T5 25% ISO 182872008 mod a)

Fluoranten 0.38 mgtkg Ts 25% ISO 182872008 mod 3)

Pyren 0.34 mgikg T5 25% ISO 1828712008 mod a)

Benzo(g,h,i)perylen 0.13 mgfkg Ts 25% lSO 1828?:2008 mcd a)

Summa PAH med lag molekylvlkt 0.037 mglkg Ts a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.96 mgtkg T3 3)

Summa PAH med hög motekylvikl 1.4 mglkg Ts a)

Summa cancerogena PAH 1.3 mglkg Ts a)

Summa övriga PAH 1.2 mgtkg Ts a)

Summa totala PAH16 2.5 mgk T5 a)

Arsenik As 100 rug/kg Ts 25% EN ISO 1188512009188 a)

023311 ulg 1

Barium Ba 33 mglkg Ts 25% EN ISO 118852009188 3]

028311 utg 1

Bly Pb 14 mgtkg T8 25% EN ISO 118852009135 a)
028311 utg 1

Kadmium Cd <  0.20  mglkg T5 25% EN ISO 11885:2009  !  SS a)

028311 utg 1

Kobolt CO 4.8 mgfkg T5 25% EN lSO 118852009 !SS .3)

028311 utg 1

Koppar C0 19 mgi'kg Ts 25% EN ISO 118852009153 3)

028311 utg 1

Krom Cr 15 mg/kg T5 25% EN ISO 11865 2009 1' SS a)

028311 utg1

Kvicksrlver Hg 0.023 mgtkg Ts 20% SSOZBSHmod/SS-EN a)

lSO17852mod

Nickel NI 10 mgfkg T5 25% EN ISO 118852009  1  SS a)

028311 utg 1

Vanadin V 12 rug/kg T5 25% EN ISO 1188520091'53 3)

028311 utg 1

Zink Zn 56 mgikg Ts 25% EN ISO 118852009 ISS 3)

023311 utg 1

Utförande  laboratoriumfunderieverantör:

&) Eurofins Environment Testing Sweden AB. SWEDEN, ISOIIEC 17025'2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportensvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad

Förklaringar

Laboratorieulaboratoriema ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med  '

Matosäkerhelen. om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosakerhet med täckningslaklor 2, Undantag relaterat till analyser utforcla utanför

Sverige kan torekomma. Ytterligare upplysningar samt mätasakerhet och detektiunsnivåer ftir mikrobiologiska analyser lämnas pé begaran

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skritlligen godkänt annat, Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 2 av 2
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;S? eurofins

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Provnummer: 177-2019-12051105

Provbeskrlvnlng

u  L),
':')l 1c

av

"VN :

ÖvFm  T  T'
Arkrud. rl! HZ"

i'm-nm,
ISO-l EC 17035

Analysrapport

Matris Jord

Provet ankom 20194205

Utskriftsdalum' 20194 209

Analyserna pabörjades 2019—12-05

Provmärknlng 10

Proviagningsplats. Löberod. D883

Analys

Torrsubstans

Bensen

Toluen

Elylbensen

IVT-'PJOnlen

Summa TEX

Alufaler >C5fC8

Allfaler >CBfC IO

Alifaler >C1OAC12

Alifaler >C12—C16

Summa Alifater >CS—C16

Alifaier >C15-(335

Aromater >CB-C10

Aromaler >C10-C1G

Metylkfyseneribenzolamntracener

Metylpyrenllluoranlener

Aromaler >C18—C35

OHelyp < C  10

0119l >  C10

Bensia)antracen

Krysen

Bensogb.k)fluoranten

Benzo(a)pyren

lnden0(1.2.3-Cd)pyren

lens(a.h)anlracen

Naftalen

Furklaringar

Djup (m)

Provtagare

Resulla1 Enhet

92.4  ;

< 0.0035 mgx‘kg Ts

< 0.10 mgjkg Ts

<  0.10 mgfkg Ts

<  0.10 mgrkg Ts

<  0.20 mga'kg Ts

<  5.0 mg-‘kg Ts

< 3.0 mg.-kg Ts

< 5.0 mgr'l—zg Ts

< 5.0  {Tigk  Ts

<  9.0 mgr’kg Ts

< 10 mgfkg Ts

<  4.0 mgr‘kg Ts

1.1 mgrkg Ts

11.77 mgfkg Ts

1.3 mgs'kg T5

2.1 mga'kg Ts

Utgar

Utgår

0.83 mg.-"kg Ts

0.86  mg/Kg Ts

2.0 mg.-”kg Ts

0.91 mge‘kg Ts

0.69 mg.-kg Ts

0.22 mg.-kg Ts

0.057 mg.-kg Ts

Mäto

30%

30 %

30 %

30 "/c

35 %

3 5  %

30 %

3 0  %

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf: +46104908110

Fax. +40 10 490 8051

AR-19-SL-276997-01

EUSELl2-00706714

Kundnummer. SL8437711

Uppdragsmarkn

Löberöd. 0883

04-10

BB

Melodlrel

SS-EN  1288012000

EPA 5021

EPA 5021

EPA 5021

EPA 5021

EPA 5021

SPF 2011

SP‘ 2011

Spl 2011

SPI 2011

SPl2011

SPI 2011

SPI 2011

818. TK 535 N 012

SIS TK 535 N 0I2

SIS TK 535 N 012

ISO 18285-2008 mod

ISO 18287 2008 med

ISO 18287 2008 mod

ESC) 18287 2008 mod

15018287 2008 med

130 18287 2008 mod

lSO 18287 2008 mod

Laboraiunel laboratarlema är ackrncllinradc av respektive lands ackrediteringsnrgan Ej ackrediterade änr'ily'åcr ar markeradn mm  '

F‘Aalusakethelen. u:n inget annat anges rcdowsas sum ulwdgad matmaknmct n‘critackrlngslalumr 2 Undantag rclAla—rat lill analyser utförda utanfer

Sverige kan fcrekomma. Yllerllgcue upplysningat samt m'atosamthel och deiekllunsnlvaer ldr nukrubiolngläka analyscr  lamrag  pe, begäran.

Denna rappurl lar ondas: alcrges l 'SlIT helhet om ir'ie införande laboratorium i inr—Jag skriftligen gnrlkhni annat RCSL-ltatefl rulalerar nnrlas'. 1lll (jet

msancla provet

a)

3)

a)

a)

Slda l av 2
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Acenaflylen

Acenaflen

Fluoren

Fenantren

Antraoen

Fluoranten

Pyren

Benzo(g.h‘i)perylein

Summa PAH med låg molekylvikl

Summa PAH med medelhög molekylvikt

Summa  PAH med hög molekvlvikl

Summa cancerogena PAH

Summa Ovriga PAH

Summa totala PAHlG

Arsenik As

Barium Ba

Bly Pb

Kadmium Cd

Kobolt Co

Koppar Cu

Krom Cr

Kvicksilver Hg

Nickel Ni

Vanadin V

Zink Zn

Utförande Iaboraloriumlunderleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB. SWEDEN.

Paola Nilson. Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och Signerad

Förklaringar

0.26

<  0.030

0.031

0.63

0.28

1.7

1.3

0.68

0.35

i 3.9

6.2

5.5

5.0

10

5.8

41

19

( 0.20

5.4

20

10

0.067

ISOIIEC17025'2005 SWEDAC 1125

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mgfkg Ts

mgfkg Ts

mg1kg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mg/kg Ts

mgfkg T5

mg/kg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mgfkg Ts

mglkg T5

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mgikg Ts

mgfkg Ts

40%

25%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25 %

25%

25%

25%

25%

2U%

25%

25 %

25%

AR-19-SL-276997-01

EUSELI2-OO706714

ISO 182872008 mod

ISO 182872003 mod

ISO 182872008 mod

ISO'1828712008 mod

ISO 182872008 mod

FSO 182872008 mod

lSO 182872008 med

ISO 182872008 mod

EN ISO 1188520091'55
023311 utg 1

EN ISO 1188572009185

028311 mg 1

EN ISO 118852009158
028311 utg 1

EN lSO 11885220091 SS

028311 utg 1

EN Iso 118852009155
028311 utg 1

EN ISO 11885220091'35

028311 ulg 1

EN ISO 11885 2009  f  55

028311 utg 1

88028311 modISS-EN

ISO17852mod

EN 150 113352009155
028311 utg 1

EN ISO 118852009155
028311 utg1

EN ISO 118852009155
028311 utg 1

LaboralorieVlaboratonerna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser 'ar markerade med  '

Mätosäkerheten. om inget annat anges redovisas som utvtdgad mätosäkerhet med täckningslaktdr 2 Undantag relaterat till analyser utförda utanfor

Sverige kan lbrekernma. Yllenigare upplysningar samt mälosäkerhel och detektiunsniväer lör rnlkrobiologiska analyser lämnas på begäran,

Denna rappnrl får endast alerges i sin helhet om inte utförande taboratoriurn i lön/"ag skrillligen godkänt annat Resultaten relaterar endas! till det

insända provet.

a)
a)
a)
a)
a)
a;
a)
a)
a)
a)
a:
a)
a)
a)
a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)  I

a)

a)

Siria 2 av 2
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

 

Tlf" +46 10 490 8110

Fax +46 10 490 8051%& eurofins

 

PO Geoteknik & Miljö AB AR-19-SL-277005-01
Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA EUSELI2-00706714

Kundnummer. SL84GTT1I

Uppdragsmarkn

Loberod. D883

Analysrapport

Provnummer 1??-2019~12051106 BJUD Im) 1.0712

Provbeskrivning Provtagare BB

Matos: Jord

Provet ankom 2019-12-05

Utsknflsdatum 2019—12-09

Analysema pabonades 2019-12-05

Provmarkning. 10

Provlagningsplats: Loberod 0883

Analys Resultat Enhet Mato. Metod/ref

Torrsubstans 89.9  % S% SS-EN 128802000 .3)

Bensen <  0.0035 019k TS 30% EPA 5021 a)

Toluen < 0.10 mge‘kg Ts 30% EPA 5021 a)

Etylbensen ( 0.10 mgx‘kg Ts 30% EPA 5021 a)

Mi'PfO—Xylen <  0.10 mgs‘kg Ts 30% EPA 5021 &)

Summa TEX <  0.20 mg.—”kg Ts 30% EPA 5021 a)

Alilaler  >CS-C8 <  5.0 mgr'kg Ts 35% SPI 2011 a)

Alilaler >C8-C10 <  3.0 mgikg Ts 35% SPI 2011 &)

Aliialer >010f012 <  5.0 mgi'kg T5 30% SPI 2011 a)

Alifater >C12fC16 < 5.0 mgfkg T5 30% SPI 2011 a)

Summa AIiiaIer >CSfC 16 <  9.0 mgfkg Ts a)

Ahfater #3167035 c  10 mgfkg T5 30% SPI 2011 a)

Aromater >C8—C1  D <  4.0 mgi'kg T5 30% SPI 2011 a)

Aromatsr >C1 O—C 16 < 0.90 ingi'kg Ts 20% SPI 2011 a)

Melylkryseneri'benzoIaIantracener <  0.50 ing/kg T5 25% SIS TK 535 N 012 a)

Melylpyrenffluorantener <  0.50 mg,-”kg Ts 25% 518 TK 535 N 012 a)

Aromater >C16-C35 <  0.50 mg:”kg Ts 25% SIS‘ TK 535 N 012 a)

Oljetyp c  C10 Utgar a)‘

Oljetyp  >  C10 Utgår a)‘

Bensaa)antracen 0.20 mgfkg TS 25% ISO 1828?:2008 mod a)

Krysen 0.19 mgx‘kg T8 25% ISO 182872008 mod a)

Bensolb k)qoran1en 0.49 mgi'kg Ts 25% ISO 1825T'2008 mod a)

Benzo(a)pyren 0.22 mgfkg Ts 25% ISO 1828? 2008 mod a)

lndenou 2.3-Cdlpyren 0.18 mgi'kg Ts 25% ISO 18287 2008 mod a)

D‘bensta mantracen 0.035 mglkg T5 30% ISO 18287 2008 mod a)

Naftalen 0.035  mgfkg Ts 25% iSO 18287 2008 mod 3)

Förklaringar

Laboraloriel Ialmratoiierna ar ackrediierarlo av rosoakiive land:—, aukredileringaorgan. E] ackrediterade analyser ar niarkerade mori '

hilaloa'akerheien om ingel annal anges rorlowsas som uwidgad malosakerhel med lacknlizgsfakmr 2 Undantag reIateraI till analyser mama utanför

Sverige kan Iom-komma Ytterligare iippIysningar samt matosäI—erhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnag. pa begaran

Denna rapport lar enriasä aierges i sin helhet om was ualbranu'e laboratorium l farm; skrifaIigan godkänt annal Resuuaaen relaterar endast tiII rIeL

insia'noa provet. Sida 1 av 2
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Acenaftylen

Acenaften

Fluoren

Fenantren

Antracen

Fluoranten

Pyren

Benzotg.n.i)perylen

Summa PAH med låg molekylvikt

Summa PAH med medelhög molekylvikt

Summa PAH med hög molekylvikt

Summa cancerogena PAH

Summa övriga PAH

Summa totala PAH16

Arsenik As

Barium Ba

Bly Pb

Kadmium Cd

Kobolt Co

Koppar Cu

Krom Cr

Kvicksilver Hg

Nickel Ni

Vanadin V

Zink Zn

Utförande Iaboratoriumlunderleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,

Paola Nilson, Rapportensvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad

Förklaringar

0.064

<  0.030

<  0.030

0.17

0.059

0.45

0.35

0.17

0.11

1.0

1.5

1.3

1.3

2.6

4.5

35

17

<  0.20

5.2

15

9.7

0.047

9.2

56

ISOIIEC 1702522005 SWEDAC 1125

mglkg Ts

mgfkg Ts

mglkg T5

mgfkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

mgr'kg Ts

mgikg Ts

mgfkg Ts

mgikg Ts

mgrkg Ts

mgrkg Ts

mgfkg Ts

mgrkg Ts

mglkg Ts

mglkg Ts

40  %

25%

30 %

25 %

25 %

25 %

25 %

2 5%

25%

25%

25%

25%

2 5 %

25%

25  %

20 %

25 %

25%

25%

AR-19-SL-277005-01

EUSELI2-00706714

ISO 1823712008 mod

ISO 18287:2008 mod

FSO 182872008 mod

iSO 182872008 mod

ISO 1828722003 mod

ISO 18287:2008 mod

ISO 18287:2008 mod

ISO 1828722003 mod

EN 130 11885 2009 ! 38
028311 utg 1

ENiSO1188520091fSS

028311 utg 1

EN ISO 11885*2009!SS

028311 utg 1

EN ISO 1188520091 SS

028311 utg 1

EN ISO 1188512009  f  85
028311 utg 1

EN lSO 118652009188

028311 utg 1

EN ISO 11885'2009  I  88

028311 utg 1

SSO28311mOdISS-E N

ISO17852mod

EN ISO 11885 2009155

028311 utg 1

EN ISO 1188512009 t' SS

028311 utg 1

EN ISO 11885:2009 1‘ 85

023311 utg 1

Laboratoriet”aboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ei ackrediterade analyser ar markerade med '

Mätosäkerneten om inget annat anges. redovisas som utvidgad mätosakerhel med läckningsfaktor 2 Undantag relaterat  liII  analyser utförda utanför

Sverige kan forekomma Ytterligare upplysningar samt mätosakerhel och detektionsniväer for mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte uttorande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet,

&)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a;
a;
a)
a)
a)
a)
a)

a)

a)

al

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

Sida 2 av 2
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Förslag att avslå förfrågan om direktanvisning 
avseende del av Ölycke 1:144

6

KS.2020.0453
   

288 ( 289 )



2020-11-02
Översiktskarta över del av Ölycke 1:144, Löberöd
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	Beredning
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	Förslag att godkänna försäljning av Löberöd 1:214, Löberöd
	Ärendebeskrivning
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