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1 OBJEKT 

Tyre ̒ns AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning 

av Äskya 1:27 nordost om IKEA Möbelvaruhus, Älmhults kommun. En ny detaljplan skall tas fram 

för det undersökta området för nybyggnation av industri- och tomtmarker. Undersökningarna 

utfördes 19:e – 20:e Juni 2017. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta över undersökningsområdet (rödmarkerat) i Äskya, Älmhults kommun. 

2 ÄNDAMÅL  

Den geotekniska undersökningens ändamål är att översiktligt utreda de geologiska och 

geotekniska förutsättningarna samt grundvattennivåer inom del av området. MUR planeras att 

användas som underlag för framtagande av detaljplan samt för vidare planering. 

 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

Inför undersökningen har följande dokument använts som underlag: 

 

• Kartunderlag tillhandhållna av beställaren 

• Tidigare geoteknisk undersökning i form av sticksondering (redovisas i ritning 

101G1101) 
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4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna 

nedan redovisas styrande dokument för undersökningen. 

 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 

22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat 

beteckningsblad, 2016-11-01. 

 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Provtagningar  

Provgropsgrävning 
VV Publ 2006:59 Provgropsundersökning/  

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

 
 
 

Tabell 3. Hydrogeologiska undersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006 

Fria vattenytor i borrhål 

 
SS-EN ISO 22475–1:2006 

 

 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori nr 2 för 

konstruktion/grundläggning. 

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 TOPOGRAFI & YTBESKAFFENHET 

Undersökningsområdet utgörs till största delen av barr- och blandskog och är relativt flackt med 

partier av mer kuperat karaktär. Området gränsar mot ett torvområde i väster med torvdjup som 

kan överstiga två meter. 

 

Markytan vid undersökningspunkterna ligger på nivåer mellan +145 och +156 meter. 

Blockförekomsten varierar över undersökningsområdet från allmänt spridda block per 100m
2 

markyta (normalblockig) till mer än 30-35st block som är större än 630 mm per 100m
2 

(blockrik). Vid enstaka undersökningspunkter förekommer det mer än 5st block som är större än 

1m
3 

per 100m
2 

markyta. 

Blockhalt i Bilaga 1 anges i %. 

  

Områdets generella lutning är mot väst – nordväst. 

 

 

449



 

 

 

 

 

Uppdrag: 276022, Äskya 1:27  2017-08-15 

Beställare: Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen 

 

6(8) 

6.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Centralt inom den östra delen av undersökningsområdet återfinns privat egendom/fastighet. 

Sydväst om ovan nämnda område ligger IKEA Möbelvaruhus, Älmhult. 

 

I direkt anslutning och väster om den västra delen av undersökningsområdet återfinns en aktiv 

deponi som avgränsas av ett tvärgående dike. Längre nordväst om det västra 

undersökningsområdet återfinns 4st dammar och Äskyas avfallanläggning. 

 

Handelsvägen är belägen tvärs genom området i nord-sydlig riktning. 

 

7 POSITIONERING 

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Älmhults kommun i 

mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. De angivna höjderna i denna rapport är interpolerade från 

tidigare utförd sticksondering inom undersökningsområdet. Dessa kan komma att justeras vid 

reviderad rapport. 

  

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 

 

Höjdsystem: RH 2000 

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

8.1 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR 

Aktuella provtagningar omfattar: 

• Provgropsgrävning (Pg) i 13 st punkter 

 

Samtliga geoteknikprover har klassificerats i fält av Alexander Vasilica. Samtliga prover har 

klassificerats avseende materialtyp och tjälfarlighet enligt AMA Anläggning 13.  

 

Utförda provtagningar redovisas i planritning 101G1101 och i bilaga1. 

 

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Undersökningarna har utförts under juni 2017. 

8.3 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbete har utförts av Alexander Vasilica, Geolog, Tyréns AB med hjälp av Diö Entreprenad 

som utförde grävandet av gropar med en Hitachi,14 tons grävmaskin. 

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

• Installation av grundvattenrör (Rf) i 4 st punkter 

• Lodning av samtliga installerade grundvattenrör 

• Notering av fria vattenytor i utförda provgropar 
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Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i planritning 101G1101 och bilaga1. 

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under juni 2017. 

9.3 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbete har utförts av Alexander Vasilica, Geolog, Tyréns AB. 

10 HÄRLEDDA VÄRDEN 

10.1 JORDARTSBESKRIVNING 

Generellt utgörs jordprofilen inom undersökt område överst av mulljord eller sandig mulljord 

med en uppmätt mäktighet mellan ca 0,1 & 0,3 meter. I provgrop 17_09 utgjordes jorden överst 

av torv med en uppmätt mäktighet om 0,5meter. De organiska jordlagerna underlagras av, i 

huvudsak, sandmorän. Sandmoränen är ställvis mer siltrik samt har ett varierande grus, sten- 

och blockinnehåll, se bilaga 1 för detaljer.  

 

Dominerande jordarter (sandmorän) tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Ställvis är 

moränen mer siltig och tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Påträffad ytligt 

förekommande mullhaltig jord tillhör huvudsakligen materialtyp och tjälfarlighetsklass 6B/1 och 

6A/3. Se bilaga 1 för detaljer. 

 

I läget för provgrop 17_03, 17_08 samt 17_11 är förekomsten av sten och block i markytan 

högre än vid de andra provgroparna. Vid dessa tre groparna ligger det ca 2 – 4 stycken block 

med en diameter >1800mm. Block förekommer frekvent inom området, både små (200 - 630 

mm) medel (630 - 1800 mm) och stora (˃1800 mm). 

 

10.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

Utförda observation gällande grundvattennivå i installerade grundvattenrör och i utförda 

provgropar redovisas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Uppmätta grundvattennivåer i utförda provgropar och installerade GW-rör. 

Provgrops ID 

 

 

Nivå (markyta) Vattenintrång 

(m u my) 

Uppmätt nivå i GW-rör 

(m u my) (2017-06-

19/20). 

(funktionskontroll) 

17_01 +145,5  ca 1,5  

17_02 +149,0 Torrt  

17_03 +147,6 Torrt  

17_04 +146,2 ca 0,6  

17_05 +148,5 ca 0,8  

17_06 +149,7 Torrt  

17_07 +154,2 Torrt  

17_08 +156,6 Torrt  

17_09 +149,1 ca 0,9 & 2,0  

17_10 +150,3 ca 1,4  

17_11 +148,5 ca 0,9  

17_12 +150,3 Torrt  

17_13 +149,4 ca 2,0  

 R ö k – ö m y    

GW17_01  1,45 m  1,48 

GW17_04   0,9 m  1,60 

GW17_09   1,0 m  1,28 

GW17_13   1,20 m  0,0 
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11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation avseende sammansättning och 

lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av en de geologiska bildningsprocesserna. 

Utvärderingen av jordens materialegenskaper ska därför generellt göras med försiktighet. 

Endast fältklassning av proverna har tillämpats. 

12 ÖVRIGT 

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de 

geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: 

www.sgf.net. 
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276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_01   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
24° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Rel. flackt 

Markslag 
Sly 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+145,5 
Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 - 0,3  Mulljord    6B/1 

0,3 – 1,8  
Brun något grusig 

sandig morän 
10 – 15  5 - 10 5 - 10 2/1 

       

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar  

• Enstaka tunna siltskikt 
 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 1,45 m ( 1 m filter + 
2m + spets + lock) 

 
 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,8 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 1,5 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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 2018-08-15
  

Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_01 
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Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_01 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_01 
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276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

 

Bild: Observations rör i provgrop 17_01 
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Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_02   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
21° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Kuperad 

Markslag 
Kalhygge 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+149 
Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,3  Mulljord    6B/1 

0,3 – 0,9  Brun sandig morän 10 - 15 5 - 10  ˂ 5 2/1 

0,9 – 2,0  
Grå något grusig 

sandig morän 
10 - 15 10 - 15  5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Lite fuktigt material 

• Gropen ligger på norra sidan av en höjd 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴2,0 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_02 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_02 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_02 
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Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_02 
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Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_03   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
20° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Rel. flackt 

Markslag 
Skog  

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+147,6 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  mulljord    6B/1 

0,2 – 0,6  
Sandig grusig 

morän 
10 - 15 10 - 15 10 – 20 2/1 

0,6 – 1,1  Grusig morän 5 – 10   15 – 20 10 - 15 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Väldigt mycket sten och block 

• Lite fuktig 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,1 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_03 
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 2018-08-15
  

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_03 
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Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_03 
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276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_03 
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276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_04   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
19° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Kuperat 

Markslag 
Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+146,2 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,3    mulljord    6B/1 

0,3 – 0,7  
Brun något siltig 

sandig morän 
15 - 20 10 – 15 ˂ 5 3B/2 

0,7 – 2,5  Grå sandig morän 15 - 20 10 - 15 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Schaktväggar rasar in från ca 1 meter och ner 
till full djup 

 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 0,9 m ( 1 m filter + 2 
meter rör + spets + lock) 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴3,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴2,5 

Grundvatten 
Rinner in på ca 0,6 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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 2018-08-15
  

Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_04 

 

 

469



276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_04 
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Bild: Observations rör i provgrop 17_04
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_05   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Växlande  

Temp  
15° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
20/6 - 17 

Topografi 
Rel. flackt 

Markslag 
Sly 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+148,5 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,4  
Något sandig 

mulljord 
   6A/3 

0,4 – 0,9  
Något lerigt grusig 

sandig morän 
15 – 20 ˂5  2/1 

0,9 – 1,8  
Något siltig sandig 

morän 
10 - 15 ˂5  3B/2 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Finare material mot djupet 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,8 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 0,8 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_05 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_05 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_05 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_05 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_06   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Växlande 

Temp  
16° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
20/6 - 17 

Topografi 
Rel. flackt 

Markslag 
Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+149,7 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,3  Sandig mulljord   ˂ 5 6A/3 

0,3 – 0,7  
Brun något sandig 

morän 
5 - 10 10 – 15 10 – 15 2/1 

0,7 – 1,6   
Grå något grusig 

sandig morän 
10 – 15 10 - 15 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

• Stopp mot berg eller block 

• Mycket block & sten 

• Stabila schaktväggar 

• OBS!! Punkt flyttad på grund av otillgänglighet. 
Behöver mätas in igen! (uppe på en kulle, strax innan 
slänten ner diket innan tippen.) 
 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,6 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 

 

 

477



276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_06 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_06 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_06 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_07   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
24° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Släntsida av en kulle 

Markslag 
Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+154,2 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord    6B/1 

0,2 – 0,7  
Brun grusig sandig 

morän 
5 - 10 5 - 10  5 - 10 2/1 

0,7 – 1,5  
Grå grusig sandig 

morän 
10 - 15 5 - 10 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Mycket block & sten 

• Stabila schaktväggar 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,5 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_07 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_07 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_07 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_07 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_08   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
22° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Kulle, rel. Flackt runt om 

Markslag 
Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+156,6 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Svart mulljord   ˂ 5  6B/1 

0,2 – 0,5  
Brun något grusig 

sandig morän 
5 - 10 10 - 15 5 - 10 2/1 

0,5 – 1,8  
Grå grusig sandig 

morän 
5 - 10 10 - 15 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,8 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_08 

 

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_09   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
21° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Kuperat 

Markslag 
Blandskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+149,1 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,5  Torv 5 - 10 ˂ 5   6B/1 

0,5 – 1,1  Brun sandig morän 10 - 15  10 – 15 5 - 10 2/1 

1,1 – 2,0  
Grå grusig sandig 

morän 
10 – 15 5 – 10  5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Hög fuktighet i marken på grund av 
markvatten/ytvatten 

 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 1,0 m ( 1 m filter + 2 
meter rör + spets + lock) 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴2,0 

Grundvatten 
Sipprar in på 0,9&2,0 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_09 

 

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_09 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_09 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_09 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_10   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Soligt 

Temp  
23° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
19/6 - 17 

Topografi 
Rel. flakt 

Markslag 
Blandskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+150,3 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord   5 - 10 6B/1 

0,2 – 0,3  Grå grusig sand 10 - 15 10 – 15 5 - 10 2/1 

0,3 – 0,7  
Brun något siltig 

sand morän 
10 – 15  5 – 10 5 - 10 3B/2 

0,7 – 1,4  
Ljusgrå något siltig 

sandig morän  
5 – 10 5 – 10   3B/2 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Finare material än i dem andra 
provgroparna 

• Enstaka silt linser mellan 0,3 –  1,4 meter  
 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,4 

Grundvatten 
Ansamlas på ca 1,4 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 
på 
 

 - 
m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_10 

 

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_10 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_10 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_10 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_11   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Växlande 

Temp  
16° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
20/6 - 17 

Topografi 
Rel. flakt 

Markslag 
Sly & blandskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+148,5 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord   ˂ 5 6B/1 

0,2 – 1,0  
Brun grusig sandig 

morän 
5 - 10 5 - 10 5 - 10 2/1 

1,0 – 1,5  
Grå siltig grusig 
sandig morän 

10 - 15 10 - 15 5 - 10 3B/2 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Mängden block & sten ökar mot djupet 

• Schaktväggar rasar in 

• Vatten vid ca 08 – 0,9 m 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,5 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 0,9 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_11 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_11 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_11 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_12   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Växlande 

Temp  
16° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
20/6 - 17 

Topografi 
Rel. flakt 

Markslag 
Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+150,3 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord    6B/1 

0,2 – 0,9  Brun sandig morän 5 - 10 5 - 10 5 - 10 2/1 

0,9 – 1,7  
Grå något grusig 

sandig morän 
5 - 10 10 15 5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Grövre material mot djupet 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,7 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 

 

 

503



276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15
  

Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_12 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_12 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_12 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_13   
Schaktutrustning 
14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 
Växlande 

Temp  
16° 

Ansvarig 
Alexander V. 

Datum 
20/6 - 17 

Topografi 
Rel. flakt 

Markslag 
Sly 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   
 
Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 
+149,4 

 

Tjäldjup 
 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 
Tjälfarl.* 

0,0 – 0,4  
Något sandig 

mulljord 
5 - 10   6A/3 

0,4 – 1,5  Brun sandig morän 10 - 15 5 - 10 ˂ 5 2/1 

1,5 – 2,1  
Grå något grusig 

sandig morän 
10 - 15 10 - 15 5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Schaktväggar rasar in 

• Förekomsten av block & sten ökar från ca 1,0 
meter ner till full djup på ca 2,1 meter. 

 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 1,15 m ( 1 m filter + 2 
meter rör + spets + lock) 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴2,1 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 2,0 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 
på  - 

m djup u. markytan, efter ca  
(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_13 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_13 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_13 
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Bild: Observations rör i provgrop 17_13 
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Översiktlig inventering av natur- och kulturmiljövärden i 
Haganäsområdet, Älmhults kommun 
 
Inför planeringen av byggandet av Haganäsleden, bostadsområden och handelsområden i 
Haganäs, Älmhult, genomfördes en inventering av natur- och kulturvärdena i området. 
Inventeringsområdet ligger i östra delen av Älmhult, väster om väg 23, och begränsas norrut 
av Danska vägen. Nedan ges en övergripande beskrivning av området. För att underlätta 
områdesbeskrivningen har hela området delats in i två delområden (se figur 1). 
 

 
Fig. 1. Karta över inventerat område och områdets indelning i 
delområden för områdesbeskrivning. Hämtad från hitta.se. 

Områdesbeskrivning 

Delområde 1 

En stor del av området tillhörde förr inägomarken och nyttjades alltså till åker- och ängsbruk 
(Enskifteskartan, Stenbrohults socken Älmhult nr 1, 1824). Här finns idag lämningar av fossil 
åkermark med rösen, stensättning (treudd) och ett vägmärke (väghållningssten). Österut tog 
utmarken över där man istället hade skogsbruk och bete. 
 
Den gamla ekonomiska kartan från år1949 visar att det då fanns åker-och betesmark i den 
södra delen av området som senare ersattes av skog och bebyggelse (Ekonomiska kartan 
1983). Generalstabkartan från 1952 visar att här främst fanns lövskog med inslag av barrskog. 
De historiska kartorna avslöjar att det finns kontinuitet av lövskog i området vilket tyder på att 
skogen kan hysa höga naturvärden. 
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Vid en inventering 2003 påträffades flera intressanta lavar som signalerar att området har 
höga naturvärden, dessa var rostfläck (Arthonia vinosa), havstulpanlav (Thelotrema 
lepadinum), lönnlav (Bacidia rubella), dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) och bårdlav 
(Nephroma parile). Av dessa är dvärgbägarlaven rödlistad i hotkategorin missgynnad medan 
de övriga arterna är signalarter. Området visade sig också hysa fem signalarter av mossor, 
fällmossa (Antitrichia curtipendula), guldlocksmossa (Homalothecium sericum), 
långfliksmossa (Nowellia curvifolia), stenporella (Porella cordeana) och krusig ulota (Ulota 
crispa). Övriga intressanta fynd var svamparna blodsopp (Boletus luridiformis) och trollskägg 
(Thelephora penicillata) och den rödlistade (missgynnad) skalbaggen grönhjon (Callidium 
aeneum). Kärlväxtfloran var mindre intressant men grönvit nattviol (Platanthera chlorantha) 
påträffades. Sammanfattningsvis visar inventeringen att området är hemvist för flera känsliga 
arter av kryptogamer och insekter, och att det med stor sannolikhet även finns ytterliggare 
sällsynta arter (Malmqvist 2003). Detta område finns med på skogsstyrelsens karta över 
områden med natur- och kulturvärden och är utmärkt som nyckelbiotop samt naturvärdes-
område (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor). 
 
Bergrunden i området består främst av gnejs med inslag av diabas. Diabasen bidrar till en mer 
näringsrik mark och därtill mer näringskrävande markflora (Bergsartskarta). Morän är den 
dominerande jordarten men här finns även små områden med torv (Jordartskarta, SGU).   
 
I nordöstra delen av området fanns tidigare en torvtäkt vilket resulterade i en utdikad 
högmosse (muntl. Ingvar Nilsson). Idag finns en del torvmark kvar och vegetationen består av 
flera arter som trivs på myrar och kärr. 
  
Området utnyttjas i stor utsträckning till rekreation och friluftsliv då här finns flera stigar, 
motionsspår, tennisbanor och en scoutstuga. I området finns även ett utomhusdagis och 
barnen utnyttjar även ett större område kring dagiset.  

Delområde 2 

En studie av äldre kartor över den norra delen av Haganäsområdet visar att området länge 
varit bevuxet med barrskog (Generalstabskartan 1952, Gamla ekonomiska kartan 1949, 
Ekonomiska kartan 1983) men det finns troligtvis ingen lång skoglig kontinuitet eftersom 
skogen främst är produktionsskog. I området finns även myrmark, den största 
sammanhängande är Kyrke myr där man har brutit torv (Generalstabskartan 1952, Gamla 
ekonomiska kartan 1949, orienteringskartan 1998).  
 
Liksom i delområde 1 består bergrunden främst av gnejs med inslag av diabas. Den 
dominerande jordarten är morän men torv förekommer också på flera platser.  
 
Tidigare inventeringar som har genomförts i området är våtmarkinventeringen och 
fornlämningsinventering. Fyra områden med fossil åkermark med röjningsrösen har funnits i 
området, den nordligaste av dessa har fått körskador efter avverkning och vägar. Söderut i 
området finns lämningar efter ett torp (Riksantikvarieämbetet 2004).   
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Metod 
Inventeringen av Haganäsområdet har genomförts under sju dagar i november (9/11, 10/11, 
12/11, 13/11,16/11, 20/11 och 30/11). Området strövades igenom och vegetation och 
fornlämningar ritades in på karta. Vissa intressanta natur- och kulturvärdesobjekt noterades 
med GPS. Under inventeringen delades hela området in i sammanlagt 16 mindre områden 
som sedan ritades in i Geosecma. Områdesbeskrivningar har gjorts för varje område. 
 
Exempel på värden som bedömdes under inventeringen var mängd och typ av död ved, 
förekomst av gamla träd, förekomst av äldre träd med viktiga strukturer (ex. hålbildning, 
mulm, grov bark), typ av vegetation (ex. granskog/produktionsskog, myrmark, sumpskog), 
fältskikt, mänsklig påverkan och förekomst av kulturlämningar. 

Resultat 
Då inventeringen utfördes sent på året försvårades upptäckten av intressanta kärlväxter. Detta 
innebär att viktiga arter kan ha förbigåtts. Majoriteten av de kärlväxter som kunde 
artbestämmas var triviala och därför görs här inga noteringar av dessa. Förekomst av mer 
intressanta växter skrivs ut i områdesbeskrivningarna. 
 
Se bilaga 1 och 2 för sammanfattning över viktiga strukturer i de inventerade områdena. 
Nedan följer en beskrivning av de olika områden som hela Haganäsområdet delades upp i 
under inventeringen.  

Område 1  

Området utgörs av äldre betesmark med träddungar av lind, hassel, lönn, ek, ask och fruktträd. 
Det finns flera stenmurar (ramar in betesmarkerna) och stenrösen (fossil åkermark) i området 
vilket visar att detta tidigare varit inägomark. Förut gick här får på bete men det upphörde för 
några år sedan och marken har inte hävdats sedan dess. Därmed är fältskiktet inte av större 
intresse. Skulle hävden återupptas är möjligheten stor att intressanta arter kan etablera sig. 
Förutom stenmurar och rösen finns här även en stensättning (treudd). 
 
Träden i detta område är av intresse, bland annat med avseende på lavar och insekter. Längs 
stenmurarna finns flera äldre träd av lönn, ek och alm som står öppet och exponerat för väder 
och vind. I områdets sydöstra del finns flera stora gamla bokar, och betesmarken övergår till 
bokskog söderut. 
 
Skogen har en lång kontinuitet vilket gör att den har möjlighet att hysa intressanta arter av 
exempelvis kryptogamer och insekter. Malmqvist (2003) har, som tidigare nämnts, inventerat 
i området och funnit signalarter och hotade arter.  

Område 2 

Området består av ädellövskog med bok som det dominerande trädslaget. I sydvästra delen 
finns inslag av ek, hassel och björk. I övriga området finns även avenbok, lind och ek. På 
fuktigare och lägre partier finns inslag av unga granar. I området finns en scoutstuga och 
tennisbanor. I närheten av denna finns ett parti med blandskog bestående av äldre tallar, unga 
granar, björkar och bokar. Intill scoutstugan finns ett stenröse med flera äldre avenbokar, ekar 
och lindar.  
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Det finns sparsamt med död ved i form av enstaka lågor och högstubbar. Högstubbarna är 
främst av bok och flera av dem har exponerad ved samt hål efter insekter, kvistar och 
troligtvis efter fåglars födosök. Terrängen är relativt stenig och här och var finns stenrösen 
(fossil åkermark).  
 
Skogen har en lång kontinuitet vilket gör att den har en möjlighet att hysa intressanta arter av 
exempelvis lavar och insekter. Det finns flera gamla bokar, ekar och lindar som troligen hyser 
stora naturvärden. En inventering som har gjorts i området visar att här finns tillbakaträngda 
och missgynnade arter (se Malmqvist 2003). Området bör därför inte exploateras och det 
intrång som eventuellt måste göras bör minimeras i största möjliga mån.  

Område 3 

Områdets södra del består av granskog med ett litet inslag av yngre bokar. Vissa partier i 
området består av mer sank mark med äldre björkar och yngre uppslag av gran. Här finns 
sparsamt med död ved i form av granlågor, rotvältor samt någon enstaka högstubbe. Norra 
delen av området består av sankmark med unga aspar och ungar granar med mindre inslag av 
bok, björk och ek. 
 
Den intressantaste delen i område 3 finns i östra delen, bestående av gles blandskog av 
björkar, unga granar och äldre aspar. Här finns även några äldre ekar som har potential att 
hysa missgynnade arter av exempelvis lavar och insekter. Det finns relativt mycket död ved i 
form av grenar, smala lågor, flera stubbar samt enstaka högstubbar. Här finns även stenmurar, 
stenrösen och en jordkällare nära motionsslingan och intill de tidigare nämnda ekarna.  

Område 4 

Området består av mycket gles skog av björk, tall och gran på sankmark. På upphöjda, lite 
torrare partier finns inslag av bok. Spännande område där nästan alla äldre stående granar i 
området är döda och har mycket exponerad ved. Död ved finns även genom hela området som 
liggande granar och björkar, stubbar, kvarlämnade grenar och rotvältor. Detta är troligtvis ett 
resultat av stormen Gudrun och de stående döda granarna har troligtvis angripits av 
granbarkborre.  
 
Området kan hysa missgynnade arter som kräver olika typer av död ved för att överleva, 
exempelvis insekter och svampar. Den döda veden kan även bidra till att öka tillgången på 
vissa insekter som är eftertraktad föda av fåglar vilket kan resultera i en ökning av vissa 
fågelpopulationer. Det är främst de döda björkarna som är viktiga. Området har potential att 
utveckla höga naturvärden om den döda veden lämnas kvar. I området påträffades enstaka 
tuvor av döende blåmossa (signalart). Att den funnits här indikerar att skogen i området 
tidigare har lämnats relativt orörd.  

Område 5 

Södra delen av området består av myrmark med ett trädskikt av äldre tallar och inslag av gran, 
björk och salix. Vissa granar har uppnått mycket hög ålder. Fältskiktet i området är intressant, 
bland annat påträffades spridda och mindre förekomster av myrlilja. Annars dominerar 
lingon- och blåbärsris, olika arter av mossa, odon, ljung, klockljung, tranbär och pors. I den 
nordligaste delen av området övergår den talldominerade skogen till granskog med inslag av 
björk och enstaka tallar. 
 
Området är intressant och har ett högt naturvärde på grund av sin myrmarksmiljö, det är 
troligen ett viktigt tillhåll för bland annat insekter och skogsfåglar. Som bevis för detta 
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upptäcktes vid inventeringen en ljusbrun-spräcklig hönsfågel, troligtvis en tjäderhöna. Spår av 
älg och rådjur syntes även i området.  

Område 6 

Södra delen av området består av gles blandskog och en del öppnare partier. Trädskiktet 
utgörs av rönn, björk, bok, asp, ek och ett litet inslag av gran. Det finns främst många unga 
träd men även äldre björkar, rönnar och ekar. På fuktiga partier dominerar björk och salix. Det 
finns sparsamt med död ved i form av enstaka högstubbar av främst björk och gran. I denna 
del av området finns en mycket gammal gran (se bilaga 2, GPS punkt 113) omgiven av flera 
större buskar, troligtvis arter av salix. Intill granen finns även flera enar samt en död gammal 
gran med nedre delen av stammen stående och övre hälften liggande. Det finns ytterliggare 
lite död liggande död ved och rotvältor. Här finns ett rikt fågelliv med många småfåglar. 
 
I norra delen av område 6 blir marken sumpig och blandskogen domineras av björkar. 
Björkarna är relativt gamla och det finns ett inslag av yngre rönnar, bokar, aspar och granar. 
Det går diken genom området och längs dessa finns flera aspar, både unga och gamla. I östra 
delen av området finns inslag av gran. Förutom detta finns även relativt mycket salix i vissa 
delar samt en och annan al. Det finns relativt mycket lavar på träden, bland annat näverlav. 
Det finns en del död ved i området i form av grenar på marken samt liggande stammar. 
 
I området finns även en stenmur som följer en del av motionsslingan. Ytterliggare 
kulturvärden i området kan vara ett öppet parti med enstaka fruktträd som kan tyda på att det 
varit en tidigare tomtmark. I område 6 finns även ett utomhusdagis där flera barn går varje 
dag. Under min inventering stötte jag dagligen på barnen som rörde sig över Haganäsområdet. 
  
Troligtvis ett viktigt område för fuktkrävande arter av ex. mossor, insekter m.m. Vid 
inventeringen noterades, som tidigare nämnts, att det var ett rikt småfågelliv i området, 
troligtvis på grund av ganska tät vegetation med snår och mindre buskar. En inventering som 
har gjorts i området visar att här finns tillbakaträngda och missgynnade arter av kryptogamer 
och insekter (se Malmqvist 2003). 

Område 7 

Området består av ädellövskog av lönn, avenbok, bok, och ek med inslag av hassel och björk. 
På lägre belägna och fuktigare partier finns inslag av gran. Det är sparsamt med död ved men 
det finns några högstubbar varav de flesta är murkna och har hål efter insekter och fåglars 
födosök. I norra delen finns enstaka döda stående granar med exponerad ved, samt en del död 
ved på marken. Det finns en del öppnare partier i området, bland annat där två 
hembygdsstugor är uppförda. Mellan stugorna är en vägsten placerad.Terrängen är stenig och 
det finns flera stenrösen (fossil åkermark) och stenmurar. Förutom hembygdsstugorna finns i 
området även bänkar, papperskorg och grillplats för att främja friluftslivet.  
 
Hela området hyser stora natur- och kulturvärden då här finns många äldre lövträd samt flera 
fornlämningar. Området har lång skoglig kontinuitet då det tidigare har varit inägomark. 
Malmqvists (2003) inventering visar att området hyser missgynnade och hotade arter. En stor 
del av området ingår dessutom i en nyckelbiotop. Inte bara de gamla lövträden är viktiga 
biotoper utan även de äldre granar som finns hyser stora naturvärden.  

Område 8 

Områdets södra och östra delar består av granskog med inslag av björk och enstaka tallar. I 
södra delen finns även några enstaka enar. På grund av flera vattendrag (utdikat) i området 
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skapas fuktiga mikroklimat vid diken med olika mossor och lavar. I nordöstra delen av 
området, nära väg 23, finns en del höjder med stenig/blockig terräng. Här finns ett 
höjdområde som är bevuxet av ungar granar, unga björkar, några unga och enstaka äldre ekar 
samt flera äldre tallar. Växtligheten är tät. Det finns sparsamt med död ved i form av liggande 
grenar, några stammar av gran och björk, stubbar och ytterst lite stående död ved.  
 
I västra och norra delen av området finns ett hygge med uppslag av främst unga björkar och 
ett litet inslag av klibbal. Få unga ekar i nordvästra kanten av hygget kan vara bra att spara då 
det finns fler ekar på andra sidan grusvägen (område 9) vilket kan skapa framtida naturvärden. 
Det finns några enstaka stående levande granar. Avsaknad av död ved förutom några få 
stående torrakor av gran och björk samt stubbar. 
 
Eftersom det är produktionsskog innehar området inga större naturvärden men det 
mosaikartade landskapet med igenväxande hyggen och granskog kan vara viktigt för arter 
som kräver olika biotoper, exempelvis fåglar som söker skydd i skogen och föda på mer 
öppen mark. Som bevis på detta hördes tjäder i området då inventeringen genomfördes.  
 
Väster i området finns resterna av fossil åkermark och ett torp. Strax söder om den höjd som 
beskrivs ovan återfanns någon typ av kulturlämning, exakt vad kunde ej bestämmas. En mer 
noggrann undersökning av detta område bör ske. 

Område 9 

På en före detta kraftledningsgata i området har det växt upp sly av rönn, björk och asp. Södra 
och västra delen av området består av blandskog med äldre björkar, aspar, rönnar och enstaka 
tallar och granar. Relativt mycket sly av nämnda arter vilket försvårar framkomligheten. 
Längs den tidigare kraftledningsgatan finns även några få äldre ekar, aspar och lönnar. I 
närheten av Haganässkolan finns även några få äldre askar. Det finns endast lite död ved i 
form av grenar på marken, rotvältor, få högstubbar, stubbar och få liggande stammar.  
 
Östra delen av området består av ett hygge (troligen skapat av orkanen Gudrun 2005) med 
relativt mycket rotvältor, en del högstubbar, enstaka torrakor, få liggande stammar (endast 
smala) och grenar. Det finns en del äldre björkar och enstaka tallar och ekar. På lägre och 
fuktigare partier finns salix. 
 
Naturvärdena i området består av äldre aspar, ekar, lönnar och askar. Det finns potential för 
framtida naturvärden om de äldre träden lämnas orörda och får en chans att utveckla viktiga 
strukturer, såsom grov bark och håligheter. Den döda veden som finns på hygget kan också 
bidra till ett högre naturvärde i framtiden om den får vara kvar i området. Kulturvärdet är högt 
i området då röjningsröseområden tyder på att det finns fossil åkermark. Tidigare inventering 
av fornlämningar har troligtvis pekat ut ett för litet område. En ny inventering samt inmätning 
rekommenderas i områdets södra del där det tidigare var inägomark. 

Område 10 

Hela området består främst av granskog med växlande täthet och varierande ålder. Området 
begränsas norrut av ett djupt, grävt dike. I den sydöstra delen finns tät ung granskog med 
inslag av björk och enstaka ekar samt enstaka äldre tallar. Sydvästra och centrala delen 
domineras av unga björkar och unga granar med enstaka äldre tallar. Vegetation är tät och 
svårframkomlig på flera ställen. Vattendraget kantas av äldre björkar och av gran. Terrängen 
är relativt rik på moss- och lavbetäckta stenar och block. Det finns sparsamt med död ved i 
form av grenar, några få liggande stammar, murkna stubbar och grenar.  
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Nordöst i området övergår granskogen till planterad ung tallskog med inslag av unga 
granplantor och björk. Närmast det stora diket i norr kommer gran in igen. Nordvästra delen 
består av tät, svårframkomlig granskog med inslag av björk.  
 
Området hyser troligtvis inga höga naturvärden då det främst består av produktionsskog. 
Fornlämningar har däremot påträffats i området. I södra delarna finns kolbottnar. En av dessa 
kolbottnar ligger i sydvästra delen i området där vegetationen består av främst björk. Nära 
denna kolbotten återfanns även det som sannolikt kan vara en kolkoja. I samma område, i nära 
anslutning till kolbottnen upptäcktes även en ”suggsten” av diabas. Från detta block har det 
brutits bort bitar som troligen har använts vid byggnation av något slag. Dessa kulturobjekt 
bör mätas in.  

Område 11 

I sydvästra delen finns ett igenväxande hygge på fuktig mark, dominerat av unga björkar och 
unga granar. Vegetationen är tät och svårframkomlig. I området finns många gamla och 
murkna stubbar med intressant lav- och mossflora. Det finns några få bokar och ekar i 
området, ca 50 år gamla, som bör sparas vid exploatering. Öster om detta hygge finns en plätt 
med åkermark. Strax innan det sydligaste bostadshuset i området finns ett litet område med 
granskog  
 
Kulturvärdena i området består av stenmurar. I anslutning till fastighet (den västra) finns även 
en, troligtvis äldre, hage som till viss del är omgärdad av stenmur. 

Område 12 

Området består till stor del av mer eller mindre fuktig mark. I den centrala delen av området 
finns ett mindre öppet område av stormfälld skog. Det finns sparsamt med död ved i form av 
grenar, rotvältor, stubbar och några få högstubbar. Området håller på att växa igen med sly. 
Öster, och något söder, om detta område dominerar björk på fuktig mark med inslag av gran 
och någon enstaka ek. Terrängen är relativt blockig. På de lägsta partierna finns 
björksumpskog med inslag av tall. Även här är det sparsamt med död ved i form av liggande 
stammar och stubbar.  
 
Ett mindre område i norr, nära Danska vägen, består av blandskog på sumpmark. Trädskiktet 
utgörs av björk, tall och gran. En del död ved i form av fallna stammar, halvstående döda träd, 
grenar, rotvältor, stubbar. 
 
Inga höga natur- eller kulturvärden påträffades i detta område. 

Område 13 

I området finns hyggen, ung granskog samt Kyrke myr. Myren är starkt påverkad av 
torvbrytning, utdikning och skogsbruk. Trädskiktet består av gran, tall och björk. Det finns 
endast död ved i form av unga avverkade och kvarlämnade träd. Myren hyser inga stora 
naturvärden men vid dess östra kant finns något mindre område med myrmark och sumpskog 
som kan komma att utveckla stora naturvärden i framtiden. Södra delen av myren är även 
något mindre utdikad än norra delen och kan få höga naturvärden i framtiden. 
 
Kyrke myrs västra kant gränsar mot sumpmark med sly av främst björk men här finns även 
inslag av äldre granar, tallar och björkar. I norra delen av området finns ett stort hygge med få 
äldre tallar och björkar samt uppslag av främst björk och unga granar. Stora delar av hygget 
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utgörs av sankmark. Det finns sparsamt med död ved (enstaka lågor, högstubbar och grenar). 
Det finns inga större naturvärden på hygget men däremot finns rester av fossil åkermark. 
 
Nordvästra delen av området består av ung granskog med inslag av björk samt enstaka unga 
tallar, få unga och även äldre bokar. Kring fastigheten i Björkelund blir skogen något glesare 
och får ett större inslag av björk, rönnbär, unga ekar och ett fåtal äldre tallar. Skogen är så ung 
att den troligtvis inte hyser stora naturvärden, däremot finns även här spår av fossil åkermark. 

Område 14 

Området består av granskog med varierande vegetationstäthet där den södra delen är något 
glesare än resterande. Terrängen är stenig/blockrik och det finns sparsamt med död ved i form 
av stubbar och grenar. Skogen blir tätare längre västerut mot Kyrke myr. Tallar börjar komma 
in i vegetationen nära myren. I sydvästra delen finns en kolbotten i södra änden av en höjd. På 
denna finns även flera äldre tallar som bör sparas vid eventuell exploatering. Höjden omges 
till väster, norr och söder av tät sumpskog dominerad av björk och tall med inslag av gran.   
 
Själva granskogen hyser inga större naturvärden då det är produktionsskog men närheten till 
myren skapar potentiella framtida värden i områdets västra del. I granskogens södra del, vid 
en mindre väg som troligtvis använts som avverkningsväg, finns ett fåtal ängs- eller 
odlingsrösen. Dessa är ej utmärkta på någon karta över fornlämningar och bör mätas in.  

Område 15  

I östra delen av området finns ett igenväxande hygge med tät vegetation av främst unga granar 
och björkar. Det finns enstaka tallar och ett litet inslag av enstaka unga lärkträd. Terrängen är 
småstenig med vissa större block. Norr om detta hygge finns granskog (produktionsskog). 
Vegetationen är tät med mycket kvarlämnade kvistar och avverkade småträd på marken.  
 
I sydvästra delen av området finns ett igenväxande hygge med tät vegetation av unga granar. 
Det finns enstaka äldre tallar, björkar och aspar samt inslag av unga björkar och unga aspar. 
Mängden död ved är liten och finns främst som murkna stubbar, grenar och få liggande 
stammar. 
 
I centrala och norra delen av området finns flera hyggen, troligen även dessa orsakade av 
orkanen Gudrun. Marken är sank på flera platser med stråk av torv. Det finns enstaka levande 
granar, ekar, tallar och bokar. Det finns lite död ved i form av grenar, rotvältor, stubbar och 
några högstubbar av gran. Flera av högstubbarna har exponerad ved, insektsgångar, hål samt 
hål efter fåglars födosök. I området påträffades odlingsrösen (fossil åkermark) och rester av 
en kolbotten. 

Område 16 

Skogen i nordvästra delen av (i närheten av Björkelund) området är intressant. Det är ett 
mindre område med blandskog av al, björk och ek med inslag av gran, enstaka fruktträd och 
enstaka tallar. Sedan övergår skogsområdet söderut till att domineras av granskog med granar 
av blandad ålder och inslag av tall och björk. Här finns stråk av torv och området har varit 
utsatt för torvbrytning vid någon tidpunkt. Det finns en del död ved i form av omkullfallna 
träd, rotvältor, grenar samt enstaka stående döda granar. Det finns vissa öppna, mindre 
områden med stormfälld skog här och var.  
 
I västligaste delen av området övergår granskogen till sumpskog (finns även öppna 
vattenytor). Björk och tall dominerar sumpskogen och här finns rikt med fallna träd av främst 
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björk, gran och tall. Här finns flera äldre (ca 100-150 år gamla) tallar, granar och björkar. 
Blåmossa påträffades i området vilket tyder på att skogen har lämnats relativt orörd. Här 
finns, och kan i framtiden tillkomma, intressanta sumpskogs/myrarter av både flora och fauna. 
Området har ett rikt småfågelliv och mosaiken av öppen och skogsbeklädd mark skapar 
viktiga livsmiljöer för fåglar. Till exempel så noterades en art av hackspett vid inventeringen. 
Detta sumpskogsområde hyser höga naturvärden och bör ej exploateras. 
 

Friluftsliv 
Haganäsparken (södra delen av Haganäsområdet) är en tätortsnära skog som används för 
friluftsliv och rekreation året om. Här finns flera olika naturtyper vilka bidrar till parkens 
variation och stora användbarhet. Om våren blommar vitsipporna ymnigt i bokskogen medan 
småfåglarna sjunger i björksumpskogen. Om hösten kan man plocka lingon och blåbär i 
granskogen och tranbär på myrarna. I Haganäsparken finns två motionsslingor som utnyttjas 
frekvent av allmänheten. En av dessa slingor var tidigare ett elljusspår innan orkanen Gudrun 
rev ner ledningarna. Nya elljus har ej satts upp. Den andra motionsslingan är något längre och 
sträcker sig norr och öster ut i Haganäsparken. Variationen av ädellövskog, blandskog och 
granskog är uppskattat av dem som utnyttjar området för rekreation. Vid exploatering av 
området bör dessa slingor ledas om ifall de förstörs av bebyggelse. Genom Haganäsparken 
har det även anlagts en slinga för Frisbee-golf som används av allmänhete. 
 
I Haganäsparken finns en scoutstuga som används av Älmhults scouter. Här finns även två 
tennisbanor där tennis spelas främst under sommaren. Strax sydväst om tennisbanorna finns 
en mindre, igenväxande damm som tidigare vintrar har använts för exempelvis 
skridskoåkning. I centrala delen av Haganäsparken finns även ett utomhusdagis och barnen 
rör sig ofta i omgivande skogsområden.  
 
För att främja friluftslivet har grillplats, bord, bänkar och papperskorg placerats i anslutning 
till hembygdsstugorna. Här brukar även midsommar firas med majstång, musik och dans.  

Sammanfattning 
Område 7 hyser stora naturvärden, här finns missgynnade och tillbakaträngda arter av lavar 
och insekter. En stor del av området består av en nyckelbiotop. Exploatering av området bör 
ej ske ur natur- och kulturvärdessynpunkt. Om detta är nödvändigt bör eventuella intrång 
göras så små som möjligt. Den planerade Haganäsleden rekommenderas att dras så långt 
norrut i detta område som möjligt. Problemet är dock att den då hamnar nära 
bostadsområdena. Här är det av intresse att veta vad de boende i området anser, föredrar de att 
ha vägen längre bort och därmed exploatera en större del av skogen? Eller föredrar de att dra 
vägen närmare bostäderna och spara en del av skogsområdet?  
Hänsyn bör tas i följande områden: 

• Område 5 bör undantas från exploatering då myrmarken där skapar en viktig miljö för 
fåglar, insekter och kärlväxter.  

• Områdena 1, 2, 7 och norra delen av område 6 bör ej exploateras. Nödvändiga intrång 
bör minimeras 

• I område 3 bör platsen med jordkällare, stenmurar och lövträd sparas 
• I område 10 bör ”suggstenen”, kolbotten och tillhörande koja mätas in ordentligt för 

att sedan skonas från exploatering.  
• Tallarna och kolbottnen på höjden i sydvästra delen av område 14 bör sparas vid 

eventuell exploatering i området.  
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• I område 8 bör vegetationen på och i anslutning till höjden i nordöstra delen av 
området sparas. Det viktigaste här att tallarna i området lämnas orörda då en grupp 
med äldre tallar innebär ett högt naturvärde. Även de lövträd som finns här bör 
prioriteras och sparas, såsom unga och gamla ekar.  

• Sumpskogen i område 16 bör ej exploateras, vare sig för byggnation eller 
dagvattensanläggningar, då detta är ett viktigt naturområde. I detta område upptäcktes 
tuvor av signalarten blåmossa. Den tyder på att skogen i området har funnits länge och 
därmed hyser den högst sannolikt intressanta arter av kryptogamer, kärlväxter och 
insekter. Här kan även finnas intressanta vattenlevande organismer.   

• I område 14 bör området med kolbotten och tallar sparas. 
• Hänsyn bör tas till de fornlämningar som finns i Haganäsområdet. 
•  

De vägar som kommer att byggas i anslutning till bostäder borde utformas så att de följer de 
redan befintliga vägarna. Längs flera av dessa vägar (ex. avverkningsvägen som går genom 
område 9,14 och 18) finns äldre lövträd som kan bilda viktiga strukturer om de sparas. Det 
blir även ett trevligt inslag för de boende i området om dessa träd sparas vid vägarna som en 
naturlig allé istället för att träd planteras i efterhand.  
 
Äldre träd bör sparas så långt som möjligt, särskilt om de står i anslutning till varandra. 
Hänsyn bör tas även till unga lövträd, såsom ek, bok och ask. 

Referenser 
Malmqvist, A., 2003. Inventering av skyddsvärda lavar samt en översiktlig 
naturvärdesbedömning. Undersökning av ett blandskogsområde vid Haganäs, Älmhult. 
Naturcentrum AB. 
 
Riksantikvarieämbetet. 2004. Fornsök.  
http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html
Hämtad: 091103 
 
Skogsstyrelsen. Skogens pärlor. 
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=12524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

523

http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html


091201 
Karin Bovin 
 

Bilaga 1 
 
 
 
Natur- och kulturvärden i Haganäsområdet 
 
Område Viktiga element för natur- 

kultur- och friluftslivet 
Naturvärde Kulturvärde

1 Lång skoglig kontinuitet  
Stenmurar 
Stenrösen 
Stensättning (treudd) 
Äldre träd av lönn, ek, alm 
och bok 
Hotade/tillbakaträngda arter 
av kryptogamer och insekter 

Högt Högt 

2 Ädellövskog med lång 
kontinuitet 
Äldre lövträd såsom bokar, 
ekar och lindar 
Enstaka lågor och 
högstubbar 
Hotade/tillbakaträngda arter 
av kryptogamer och insekter 
Stenrösen (spår av 
fornåkrar) 
Scoutstuga, tennisbanor 

Högt Högt 

Östra delen i område 3 Äldre ekar 
Enstaka lågor, högstubbar 
och stubbar 
Stenmurar 
Stenrösen 
Jordkällare 

Högt Högt 

4 Döda lågor av björk 
Döda stående granar med 
exponerad ved 
Lågor, rotvältor 
Blåmossa (signalart, dock 
döende) 

Potentiellt högt 
naturvärde i 
framtiden  

 

5 Myrmark 
Äldre tallskog 
Enstaka äldre granar 
Intressant fältskikt 
Förekomst av tjäder 

Högt  

6 Äldre gran, enar, död ved 
(GPS punkt 113)  
Äldre aspar 
Sankmark 
Hotade/tillbakaträngda arter 
av kryptogamer och insekter 
Stenmur 

Medel Medel 
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Utomhusdagis 
7 Ädellövskog med lång 

kontinuitet 
Flera äldre lövträd 
Nyckelbiotop – området 
hyser hotade och 
missgynnade arter 
Äldre granar 
Stående döda granar med 
exponerad ved 
Högstubbar 
Hembygdsstugor 
Stenrösen (fossil åkermark) 
Stenmurar 
Vägmärke 

Högt Högt 

Höjdområde i område 8 Höjdområde med en grupp 
gamla (ca 100-150 år) tallar 
Enstaka unga och gamla 
ekar 
Odefinierad kulturlämning 

Högt  

9 Äldre aspar, ekar, lönnar, 
askar 
Stenrösen (fossil åkermark) 

Potentiellt högt 
naturvärde i 
framtiden 

Högt 

Sydvästra delen i 
område10 

Kolbotten och kolkoja 
”Suggsten” 

 Högt 

13 Myrmark och sumpskog (en 
del av Kyrke myrs östra 
kant) 
Södra delen av Kyrke myr 
Stenrösen (fossil åkermark) 

Potentiellt högt 
naturvärde i 
framtiden 

Högt 

Sydvästra delen i område 
14 

Höjdområde med äldre tallar 
och en kolbotten 

Högt Högt 

15 Odlingsrösen 
Kolbotten 

 Högt 

Sumpskogen i område16 Sumpskog av björk, tall och 
gran 
Rikligt med död ved 
Gamla tallar (ca 100-150 år), 
granar och björkar 

Högt  
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Bilaga 2  
 
 
 
 
GPS positioner för natur- och kulturvärden i Haganäsområdet 
 

Punkt 
nr 

X Y Notering 

108 6269754 1398366 Äldre ekar (3 st) samt en jordkällare 
109 6269925 1398589 Högstubbe av gran med mindre kvisthål innehållande mulm. 

Exponerad ved på vissa ställen. Flertaliga ingångshål och 
gångar efter insekter.  

110 6269945 1398610 Gammal högstubbe av gran med stora partier exponerad ved. 
Flera insektshål och insektsgångar. Några kvisthål. Ca 10 m 
bort från granen och mot väg 23 finns en stående (nedre delen) 
död björk vars övre del ligger på marken. Stående delen har 
exponerad ved, stora kvisthål och insektsgångar. På den 
liggande delen finns tickor och cladonia  

111 6269954 1398618 Nära ovanstående objekt finns även en äldre ek vars grenar 
sträcker sig mot väg 23 vilket tyder på att det här tidigare var 
en tätare skog. Intill eken står en mindre gammal gran. 

112 6269898 1398363 På höjden mellan stigarna mellan område 6 och 9. Litet 
område på upphöjning med 2 äldre ekar, en äldre bok, en del 
unga rönnbärsträd och unga bokar, några björkar. Här 
noterades nötväckor 

113 6269999 1398345 Här finns flera enar och en mycket stor gammal gran. Barn har 
byggt en koja mot och under granen. Även en gammal död 
gran med nedre delen av stammen stående och övre hälften 
liggande. På den stående finns exponerad ved, fnösketickor, 
kvisthål och insektshål. På den liggande finns mer murken ved, 
mycket exponerad ved, lite mossa och någon ticka. 
En av enarna har fallit omkull och är nästan död.  

114 6270045 1398213 Litet ”grustag” i östra kanten av en höjd. I bokskogen 
(mittersta delen av område 10). Blottad mineraljord på en 
sluttning kan vara en viktig biotop för exempelvis insekter och 
ödlor. Då inventeringen utfördes i november gick detta ej att 
undersöka. 

115 6269933 1397935 Äldre ek som står öppet vid ett stenröse. Intill eken finns en 
dunge med lövträd på ett annat röse (se GPS punkt 116). 
Eftersom eken står öppet är den exponerad för sol och vind 
vilket skapar livsviktiga mikroklimat på trädet för insekter och 
lavar.  

116 6269936 1397945 Stenröse (relativt stort) med gamla almar 
117 6269919 1397941 Liggande död stam av lövträd (troligen alm eller lönn) intill en 

stenmur. Stammen är bevuxen med arter av skinnsvampar, 
gelesvampar, tickor och cypressfläta. En del av veden är 
exponerad. 

118 6269914 1397968 En stor vidkronig gammal ek som står exponerad för väder och 
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vind. Den vida kronan tyder på att eken stått i ett öppet 
landskap under längre tid.  

119 6269867 1397975 Två större rösen (de finns utmärkta på orienteringskartan) med 
flera äldre träd av ek, lind, lönn och alm. Finns en stor gammal 
alm med skrovlig/bucklig textur och eftersom trädet står i 
kanten av röset är en del av dess sidor solexponerade. Skapas 
mikroklimat som är viktiga för insekter och lavar.  
Dessa två rösen bildar en viktig biotop 

120 6270122 1398315 En stor, gammal ek med relativt vid krona som tyder på att 
området kring eken tidigare varit mer öppet. 

121 6270222 1398419 Rester av ett hus. Inte ett särskilt gammal hus då trappan är 
gjuten i betong. Ligger uppe på en höjd och omgiven av fuktig, 
öppen mark och björkskog. Fältskiktet på höjden kring 
husgrunden består av vitsippa, fibbla, gräshakmossa, 
cypressfläta, mkt gräs, lite brännässlor, röllika, kvastmossa, 
björnmossa. Ingen spännande markflora.  

122 6270234 1398345 En stor gammal asp (finns troligtvis fler) med solexponerad 
västsida. Resterande sidor är något skyddade från väder och 
vind av omgivande träd. 

123 6270203 1398257 Ett större område, mycket intressant miljö. Här finns två stora 
stenrösen. Kanske kan vara senare lämningar, ex. stenrester 
som schaktats dit. Vissa stenar ser ut att vara staplade på 
varandra i någon form av byggnation. Flera liggande, döda 
träd av bland annat björk och gran. Mycket av den döda veden 
har exponerad ved. 
På stenrösena finns arter av kvastmossor, husmossa, stensöta, 
björnmossa, cypressfläta, lite smultron, lundpraktmossa, 
rosmossa, Ulota crispa och en art i släketet Barbilophozia,. 
På den döda veden växer en del tickor och andra svampar samt 
arter av cladonia.  
De levande träd som fanns i området var bokar, rönnar, samt 
flera gamla ekar och lindar. 
Bra föryngring av lövträd, främst bok och asp. 
Intill rösena finns en brant som sluttar mot öster, kan vara ett 
viktigt tillhåll för ex. insekter och ödlor.  
Område av intresse för fuktkrävande arter, flera arter av 
mossor.  

124 6270129 1398886 Rester av en stenmur. Till stor del igenväxt av sly (unga 
lövträd av troligtvis bok, salix) 

125 6270201 1398098 Större område på upphöjning med flera rösen. I kanten av 
upphöjningen mot motionsslingan och kraftledningen finns en 
stenmur. Trädslagen på upphöjningen är desamma som i 
resterande område (Område 12). Hörde korp, såg ekorre och 
nötväcka. 

126 6270222 1398007 Vägsten mellan två hembygdsstugor 
127 6270502 1398772 Ruin av torp samt en bit av en stenmur som följer vägen 

(utmärkt på orienteringskartan). Ruinen är relativt täckt av 
döda grenar, en fallen gran och små bokar, björkar och salix 
som håller på och växer upp. Borde ev. röjas undan för att 
hindra att ruinen förstörs.  
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128 6270727 1399408 Ek, ca 50 år. Något exponerad sydsida. Kan komma att bli en 

viktig struktur. 
129 6270483 1398709 Stenröse och liten stenmur 
130 6270540 1398723 Stenröse 
131 6270527 1398760 Stenröse 
132 6270577 1398754 Stenröse 
133 6270576 1398713 Stenröse 
134 6271402 1398826 Mindre område med blandskog av al, björk och ek. Inslag av 

gran, enstaka fruktträd, enstaka tall. Fältskikt: vitsippor, 
kirskål, hallon, träjon, mossor 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 111 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2021/173 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 

ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” och skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
 
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”. Laga kraft 19 juni 1962. Akt nummer, 07-HÄU-340. 
Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län. 
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter 
upphävandet. 

 
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län handläggs med 
utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 74  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

• Plankarta/karta 2022-05-25 

• Planbeskrivning 2022-05-25 

• Samrådsredogörelse 2022-04-27 

• Granskningsutlåtande 2022-05-25 

• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. 

• Bullerutredning 2021-07-02 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 2018-06-19 

• Fastighetsförteckning 2022-05-24 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M) och Lars Ingvert (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Börje Tranvik (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på 
grund av att föreningen inte har hållit årsmöte och kommunstyrelsen inte har sett 
föreningens stadgar. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Börje Tranviks 
(SD) yrkande om avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 74 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2021/173 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 

ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” och skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
 
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”. Laga kraft 19 juni 1962. Akt nummer, 07-HÄU-340. 
Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län. 
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter 
upphävandet. 

 
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län handläggs med 
utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

• Plankarta/karta 2022-05-25 

• Planbeskrivning 2022-05-25 

• Samrådsredogörelse 2022-04-27 

• Granskningsutlåtande 2022-05-25 

• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. 

• Bullerutredning 2021-07-02 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 2018-06-19 

• Fastighetsförteckning 2022-05-24 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-02  1(4) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Karin Wennberg   
karin.wennberg@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse för upphävande av ”Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”  
Ärendenummer KS 2021/173  
 
Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
 
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”. Laga kraft 19 juni 1962. Akt nummer, 07-HÄU-340. 
Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län. 
 
Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område 
i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, 
laga kraft 19 juni 1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande 
verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. Genomförandetiden för detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1 anger allmän platsmark för gata, park och parkering 
som inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, upphävs 
detaljplanen även där. 
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter 
upphävandet. 

 
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län handläggs med 
utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  
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Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

• Plankarta/karta 2022-05-25 

• Planbeskrivning 2022-05-25 

• Samrådsredogörelse 2022-04-27 

• Granskningsutlåtande 2022-05-25 

• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. 

• Bullerutredning 2021-07-02 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 2018-06-19 

• Fastighetsförteckning 2022-05-24 
 

 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 

ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” och skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken. 

 
 
Karin Wennberg Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 
fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

  

Ärendenamn: upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 
ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs 
län” 

  

Ansvarig: Karin Wennberg Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn som berörs av detta beslut: Barn i Häradsbäck  

Datum: 2022-05-02   

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 
andra barns bekostnad? 
Vi ger likvärdiga villkor för alla barn som berörs. 

 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 
Förslaget har ingen negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling.  

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 
delaktiga, förklara varför? 
Inga barn har involverats 

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 
beslutet? 
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Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 
 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 
x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 
 Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 
 Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
Det elljusspår som går över fastigheten Häradsbäck 2:12 ska fortsätta vara allmänt tillgänglig, även efter ett 
upphävande av del av detaljplan, genom ett avtalsservitut. 

 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 
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Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

"Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län"

Upphävande av del av detaljplan

Gällande detaljplans planområdesgräns

TECKENFÖRKLARING

Område för upphävande av detaljplan
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Upphävande av del av detaljplan  
”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 

Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” 

 
PLANBESKRIVNING 
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PLANPROCESSEN 
 
Upphävande av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Gemensamt 
för alla processer är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. 
 
Upphävandet av del av detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, handläggs med utökat 
förfarande och ska upphävas av kommunfullmäktige.  

 
 

Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län: 
 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds 
köping, Kronobergs län. Detta beslut ersätter tidigare beslut i Kommunstyrelsen, 
2020-08-11 §162, punkt 1 till 3.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att upphävandet av detaljplanen 
ska bekostas av den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- 
och bygglagen. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda upphävande av detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta granska upphävande av detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.  

  

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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Undersökning av betydande miljöpåverkan ....................................... 27 

 

 
 

 
 
 
 
PLANHANDLINGAR 
 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-25 
 Karta med markområde för upphävande av detaljplan, 2022-05-25 
 Samrådsredogörelse, 2022-04-27 
 Granskningsutlåtande, 2022-05-25 
 Fastighetsförteckning, 2022-05-24 (finns tillgänglig på kommunen)  

 
Utredningar 

 Bullerutredning Häradsbäck 2-12 Älmhult, daterad 2021-07-16 
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 2018-06-19, 

utförd av Sweco Environment AB. 
 
Bilagor 

 Detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. Aktbeteckning 07-HÄU-340. 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.   
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INLEDNING 
 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter upphävandet. 
 

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande 

Marken inom aktuellt område där detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, aktbeteckning 07-
HÄU-340, föreslås upphävas består av fastigheterna Häradsbäck 2:12, del av Häradsbäck 2:4 
(skifte 2) samt del av Häradsbäck 2:1. Samtliga fastigheter är i privat ägo. 
 
Markområdet ligger norr om väg 120 i östra delen av Häradsbäck samhälle och angränsar till 
fastigheterna Häradsbäck 2:4 skifte 1, Häradsbäck 2:1, Häradsbäck 2:11 samt Häradsbäck 
2:23. 
 
Arealen för markområdet där detaljplanen föreslås upphävas är 12 712,93 m2. 
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Bild 1. Orienteringskarta över Häradsbäck med markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas 
markerat i blått. Ej skalenlig. 

 

 
Bild 2. Orienteringskarta med markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas markerat i blått. Ej 
skalenlig.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Tidigare ställningstaganden 

 
Översiktsplan 
Syftet med upphävandet av del av planen är inte förenligt med Översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016. För markområdet där 
detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas säger översiktsplanen idrotts- och 
rekreationsområde, motionsslinga och bygdegård. Kommunens intentioner i dagsläget följer 
inte gällande översiktsplan.  

 
Bild 3. Karta över Häradsbäck från översiktsplanen för Älmhults kommun. 
 

 
Bild 4. Utsnitt från karta över Häradsbäck från översiktsplanen för Älmhults kommun. 
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Nedanstående text är hämtad från Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 26 september 2016. 
 
Häradsbäck ‐ kyrkbyn att stanna till och roa sig i  
Häradsbäck har på grund av sitt läge vid väg 120 en genomströmning av förbipasserande och har potential som 
en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. Genomfartsgatan bör utvecklas så att de 
oskyddade trafikanterna prioriteras i högre grad och vägen därmed upplevs som en tilltalande bygata snarare än 
en barriär. Planlagda områden för nya bostäder finns redan varför ytterligare bebyggelseområden inte pekas ut. 
 
Häradsbäck är en kyrkby i Härlunda socken med en timmerkyrka med anor från 1600‐talet. Det öppna landskapet 
kring kyrkan centralt i orten finns beskrivet i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Orten är även känd för 
nöjesstället Balders hage som lockar besökare långväga ifrån.  
Häradsbäck har potential som en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. 

 

 
Bättre transporter  
Skapa ett tryggt och tilltalande gaturum genom byn  

 Genomfartstrafiken är en tillgång men kräver också åtgärder gällande gestaltning och trafiksäkerhet. 

 Trafikdämpande åtgärder behövs på flera platser i samhället.  

 Det ska vara tryggt och säkert att gå och cykla längs väg 120, framförallt inne i samhället.  

 
Underlätta pendlingscykling  

 Kommunen ska verka för att på lång sikt få till stånd gång‐ och cykelväg till Älmhult.  
 
Rekreation  
Öka möjligheterna till rekreation  

 Idrott, bygdegård, naturområde och slingor öster om orten förvaltas och utvecklas.  
 
Kulturmiljö  

 Härlundas kulturmiljö kan utvecklas som besöksmål. Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen bör 
vårdas och bevaras.  

 
Ny bebyggelse  
Bebygg planlagda tomter  

 Tomter färdiga att bebygga finns centralt i orten.  
 
Verksamheter  
Återställ nedlagda industrier till landsbygd  

 Verksamheter som stör boende bör undvikas inom tätorten.  

 Nedlagda industrier (sågverk) bör omvandlas till naturområden.  
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Gällande detaljplaner 
 

 
Bild 5. Gällande detaljplaner för och kring det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas. 

 

Gällande detaljplan för markområdet där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds 
köping, Kronobergs län. Laga kraft 19 juni 1962. Aktbeteckning 07-HÄU-340.  

 
Bild 6. Utsnitt från detaljplan 07-HÄU-340, som för det markområde där detaljplanen föreslås upphävas medger 
vägmark, parkmark, mark som icke får bebyggas samt område för samlingslokaler och dylikt. 
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Den del av föreslaget markområde för upphävande av detaljplan som ligger på fastigheten 
Häradsbäck 2:1 samt Häradsbäck 2:4 skifte 2, har aldrig blivit genomförd enligt gällande 
detaljplan. Enligt gällande detaljplan är markområdet planlagt för allmän platsmark för gata, 
park och parkering. Då detaljplanen aldrig har genomförts är marken fortfarande i privat ägo 
och består av skog/natur samt grusväg. 
 
Genomförandetiden på gällande detaljplan har gått ut. 
 

Gällande intilliggande detaljplan 
Detaljplan för Häradsbäck 2:1 m.fl. i Häradsbäck, Älmhults kommun, Kronobergs län. Laga 
kraft 24 juni 1991. 0765-P91/17 

 
Bild 7. Utsnitt från detaljplan 0765-P91/17. Y: Idrott. S1: Skola, förskola, fritidshem. 
 

Gemensamhetsanläggning, servitut och andra rättigheter inom eller direkt 
angränsande planområdet 
Gemensamhetsanläggning servitut och andra rättigheter fortsätter att gälla även efter ett 
upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län.  

Följande servitut och andra rättigheter finns för markområdet: 

 Rättighetstyp: Officialservitut 
Ändamål: Vägändamål, 6 m. 
Aktbeteckning: 07‐HÄU‐312 
Belastar: Häradsbäck 2:12 
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck 2:11 

 Rättighetstyp: Ledningsrätt 
Ändamål: Optisk fiberkabel 
Aktbeteckning: 0765-11/44.1 
Belastar: Häradsbäck 2:1, 2:12 m. fl. 
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck fiberförening ekonomisk förening 
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 Rättighetstyp: Byggnadsförbud enligt väglagen 
Ändamål: Byggnadsfritt område utmed allmän väg 
Aktbeteckning: 0765-P87/16 
Belastar: Häradsbäck 2:1 
 
 

  

Bild 8. Förrättningskarta.  Officialservitut (rättighet) för vägändamål redovisas med a.   
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Platsens läge och sammanhang 

Planområdet ligger norr om väg 120 i östra delen av Häradsbäck samhälle. 
 
Pågående markanvändning 
Häradsbäck 2:12 är bebyggd med en samlingslokal. Norr om samlingslokalen går en 
motionsslinga/elljusspår, genom fastigheten Häradsbäck 2:12. Det är Älmhults kommun som 
står för driften av motionsslingan/elljusspåret. Motionsslingan/elljusspåret kommer att flyttas 
inom fastigheten och säkerställs genom ett avtalsservitut. 

Den del av Häradsbäck 2:1 där detaljplan 07-HÄU-240 föreslås upphävas består av 
skog/natur samt grusväg som leder från väg 120 till Häradsbäck 2:12. 

 
Bild 9. Det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är markerat med rött. Ej skalenlig. 

 

  
Bild 10. Bygdegården på Häradsbäck 2:12 sedd söder ifrån. 
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Bild 11. Bygdegårdens norra fasad samt boulebanor på fastigheten Häradsbäck 2:12. 

 

 
Bild 12. Bygdegårdens norra fasad. Till höger syns elljusspåret som går genom fastigheten Häradsbäck 2:12. 
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Bild 13. Motionsslinga/elljusspår som går genom fastigheten Häradsbäck 2:12. 

 

Mark, vatten och vegetation 

Mark och vegetation 
Marken på Häradsbäck 2:12 utgörs av gräsmatta, grusbeläggning och motionsslinga (bild 8). 
Uppvuxna träd och buskar finns på fastigheten. Inom markområdet där detaljplanen föreslås 
upphävas finns på fastigheten Häradsbäck 2:12 i nordväst en stenmur. Den del av Häradsbäck 
2:1 där detaljplan 07-HÄU-240 föreslås upphävas består till största del av skog/natur samt 
grusväg som leder från väg 120 till Häradsbäck 2:12. 

  
Bild 14. Topografisk karta över Häradsbäck 2:12 och del av Häradsbäck 2:1. 

 

Jordbruksmark 
I direkt anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas finns jordbruksmark. 
Den bit jordbruksmark som finns inom området för upphävande av detaljplan, se bild 15, 
anges i gällande detaljplan, 07-HÄU-240, som parkering.  

558



 
 

ANTAGANDEHANDLING 2022-05-25 14      
 

 
Bild 15. Jordbruksverket, WMS, jordbruksinventering Grönt skrafferad yta visar planlagd mark. Gul yta visar 
jordbruksmark. 

 

Strandskydd  
I direkt anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas, på jordbruksmarken, 
finns diken som bedöms vara grävda och omfattas därmed inte av strandskyddet.  
 
Ett större dike finns inom ett avstånd av 80 meter till markområdet där detaljplanen föreslås 
upphävas. Strandskyddet kan återinträda för mark som ligger inom 100 meter från detta dike, 
se bild 16.  
 

 

Bild 16. Markområdet där detaljplanen föreslås att upphävas är markerat med röd linje. Det större diket är 
markerat med tjock, blå linje. Ett avstånd av 100 meter från det större diket är markerat med svart, streckad 
linje. 
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Naturvärden 
Öster om Häradsbäck 2:12 finns stora sumpskogar med biologiska värden. Då det 
markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas ligger på ett avstånd av över 200 
meter till sumpskogen bedöms ett upphävande av del av detaljplan inte ha någon påverkan på 
sumpskogen.  
 

 
Bild 17. Sumpskogsområde enligt Skogsstyrelsen är markerat med blåstreckad yta. 

 
 
Geotekniska förhållanden 
SGU:s jordartskarta visar att marken består av morän. 

 
Bild 18. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv, blått är morän. 

 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i anslutning till markområdet för upphävande av 
detaljplan enligt fornminnesregistret (FMIS).  
 
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. Detta gäller även för icke planlagda 
områden 
 

560



 
 

ANTAGANDEHANDLING 2022-05-25 16      
 

Bebyggelse 
I anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas ligger privata villor utmed 
väg 120, se bild 19–22. På Häradsbäck 2:12 finns en bygdegård, se bild 19 samt bild 10–12. 

 
Bild 19. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
 

 

 
Bild 20. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 

Bygdegård 

bild 10-12 

Byggnad 

bild 20 Byggnad 

bild 21 

Byggnad 

bild 22 
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Bild 21. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
 

 

 
Bild 22. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
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Gator och trafik 
Väg 120 går förbi markområdet där detaljplanen föreslås upphävas.  Från väg 120 går en 
grusväg till fastigheterna Häradsbäck 2:23 och Häradsbäck 2:12. 
 

 
Bild 23. Till höger i bild ser man väg 120. Till vänster om väg 120 ser man del av markområdet där detaljplanen 
föreslås upphävas samt den grusväg som leder till Häradsbäck 2:23 och Häradsbäck 2:12. 
 
Teknisk försörjning och ledningar 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Älmhults 
kommun har VA-ledningar inom fastigheten Häradsbäck 2:12. Ledningar för Elljusspåret och 
dess ledningar finns både på fastigheten Häradsbäck 2:12 och Häradsbäck 2:1 
 

Hälsa och säkerhet  

Buller 
Häradsbäck 2:12 påverkas av trafikbuller från väg 120. En bullerutredning har tagits fram av 
MiljöInvest AB, daterad 2021-07-16. 
 
Sammanfattad bedömning från bullerutredning 
Ljudnivå vid fasader: 
Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå på 60 dB(A) klaras utmed 
samtliga fasader vid det planerade bostadshuset (bygdegården). Det innebär att förordningens 
krav klaras och att det ur bullersynpunkt inte finns några hinder för den planerade 
ombyggnationen.  
Även i övriga delar av fastigheten Häradsbäck 2:12 är ljudnivån generellt relativt låg vilket 
gör att det ur bullersynpunkt bör vara möjligt att bygga ytterligare bostadshus.  
 
Ljudnivå vid uteplats: 
Kravet på ljudnivå vid uteplats (ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA) 
klaras utmed samtliga fasader vid bygdegården. Det innebär att det ur bullersynpunkt fritt kan 
lokaliseras uteplatser utmed husets fasader. 
 

Farligt gods 
Häradsbäck 2:12 ligger 40 meter från Älmhultsvägen (väg 120) som är utpekad led för farligt 
gods.  
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För att kunna bedöma lämplig markanvändning utmed farligt gods-leder i Älmhult har en 
riskutredning tagits fram (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Sweco Environment AB, 2018-06-19). Riskutredningen visar att byggnader i max fyra 
våningar kan byggas om de placeras minst 50 meter från räls eller körbanans kant.  
 

Radon 
I översiktsplanen för Älmhults kommun 2016 står föjande: Radon Större delen av kommunen är 
lågriskområden för radon. Området söder om Häradsbäck är ett högriskområde för radon, risken kan även vara 
förhöjda i områden med isälvssediment.  
Riktlinjer: - Ny byggnation ska ske radonskyddat där det är normal- eller lågrisk - Det går bra att bygga 
bostäder inom högriskområden för markradon under förutsättning att byggnaden radontätas mot marken. 
 

Uranhalten och markstrålningen är hög inom planområdet. Förenklat sönderfaller uran i 
berggrunden till bly, radium och slutligen radon och därför kan man se ett samband mellan 
uran och radon. Jorden inom planområdet består till största delen av morän. Morän har 
generellt en medelhög genomsläpplighet, vilket betyder att en del av markradonet kan 
transporteras ut i luften. Markens strålning och genomsläpplighet gör området till ett 
riskområde ur radonsynpunkt. För att undvika problem med för höga halter av radon vid 
nybyggnation kan en tät konstruktion mot marken utföras.  

För bygdegården på Häradsbäck 2:12 har en radonmätning utförts som visar på nivåer över 
gällande riktvärden. Det har utretts att man med teknisk lösning kan uppnå godkända nivåer 
för radon, detta hanteras i bygglovsprocessen. 

   
Bild 24. Karta från Sveriges geologiska undersökning som visar markens uraninnehåll (ppm) mätt från flyg. 

 
 
Markföroreningar 
Tidigare markanvändning ger inte anledning att misstänka att marken skulle vara förorenad. 
Området finns inte redovisat i Länsstyrelsens lista över misstänkta förorenade områden.  
Om det på en fastighet upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndighet genast underrättas. 
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Skred- och rasrisk 
Jordarten inom planområdet består av morän och det föreligger ingen generell skred- eller 
rasrisk.  
 
Översvämningsrisk 
Det finns ingen översvämningsrisk till följd av höga flöden i vattendrag enligt MSB:s 
beräkningar av 100- och 200-årsflöden.  

 

 
Bild 25. Lågpunkter 
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PLANFÖRSLAG  
Planförslaget är att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län. Se bild 26–27. 

 
Bild 26. Det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är markerat med röd,  
streckad linje. Ej skalenlig. 
 

 

 
Bild 27. Grundkarta där markområdet där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är  
markerat med röd, streckad linje. För de områden som är markerade med svart streckprickad linje fortsätter 
planen att gälla. Ej skalenlig. 

  

566



 
 

ANTAGANDEHANDLING 2022-05-25 22      
 

KONSEKVENSER 
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan  
bedöms inte detaljplanens upphävande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 
miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
 

Konsekvenser för miljö och hälsa 

Stads- och landskapsbild 
När kommunen upphäver en detaljplan, eller del av detaljplan, uppstår ett planlöst läge. Det 
innebär att området inte längre omfattas av en detaljplan. Om någon avser att utföra en 
lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en 
ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt.  
 
Då fastigheten Häradsbäck 2:12 ligger i utkanten av byns bebyggelse bedöms upphävandet av 
del av detaljplan ha en liten påverkan på stads och landskapsbilden. 
 
Mark, vatten och översvämningsrisk  
Ett upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län bedöms inte medföra någon 
påverkan på mark, vatten och översvämningsrisk. 
 
Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Ett upphävande av del av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län, bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och 
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande 
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller 
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder 
vidtas. 
 
Det är osannolikt att ett upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett 
område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, skulle 
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orsaka några betydande föroreningar. Kommunledningsförvaltningen ser ingen risk att 
planförslaget äventyrar MKN för vatten.  
 
Trafik och buller 
Ett upphävande av del av detaljplan 07-HÄU-340 bedöms inte medföra påverkan på 
trafiksituationen och bullersituationen i området. 
 

Sociala konsekvenser 

Funktionen samlingslokal säkerställs inte längre om gällande detaljplan upphävs.  
Om bygdegården byggs om till bostad kommer detta innebära att endast elljusspåret samt den 
samfälliga vägen blir tillgängliga för allmänheten. Centralt i Häradsbäck, ca 100 meter från 
bygdegården och i anslutning till elljusspåret, finns en grönyta/fotbollsplan som ägs och sköts 
av kommunen. Grönytan kan användas av allmänheten. Möjligheten till att nyttja en 
samlingslokal i Häradsbäck kommer dock inte att säkerställas längre om detaljplanen 
upphävs. Det finns dock andra aktiva samlingsplatser i byn som används.  
 
Om del av detaljplan 07-HÄU-340 upphävs finns det inget som motsäger att bygdegården ska 
kunna fortsätta vara bygdegård om det är det som föreningen som idag äger bygdegården vill.  
 
Allmänhetens upplevelse av elljusspåret kan komma att förändras med en eventuell bostad 
längs med elljusspåret. För att säkerställa att elljusspåret nyttjas av allmänheten även om 
bygdegården byggs om till bostad och för att risken med att känslan av att inkräkta på privat 
tomt ska minimeras kommer elljusspåret att dras om enligt bild 28. 
 
Då elljusspåret redan finns och då ett avtalsservitut för detta ska skrivas in i fastighetsregistret 
är kommande köpare medvetna om att elljusspåret ska fortsätta att finnas.  
 

 
Bild 29. Karta som visar hur elljusspåret ska flyttas. Röd linje visar var elljusspåret kommer att gå efter flytt och 
grön linje visar var elljusspåret går idag. Ej skalenlig. 
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Barnperspektivet 
Upphävandet av del av detaljplan medför troligtvis att samlingslokalen försvinner och detta 
kan påverka barns möjlighet att använda och vistas på platsen. Motionsslingan kommer dock 
att finnas kvar med hjälp av servitut och i närheten finns en kommunalt ägd 
grönyta/fotbollsplan som barnen kan använda. 
 

Omgivningspåverkan 
En konsekvens blir att boende i området inte säkert kan veta hur det markområde där 
detaljplanen upphävs kommer användas och skötas av fastighetsägarna. Bygglov eller 
anmälan kan komma att krävas för ny bebyggelse eller ändringar. 
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GENOMFÖRANDE  
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum 
som beslutet om upphävande vinner laga kraft. 
 

Fastighetsrättsliga frågor  
Befintliga rättigheter kommer fortsättningsvis att gälla. Ett upphävande av del av detaljplan 
kommer inte att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck Fiberförening 
Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1. Ett upphävande av del av detaljplan kommer inte att 
påverka officialservitut 07-HÄU-312. 
 
Servitut ska skapas för befintligt kommunalt vatten och avlopp på Häradsbäck 2:12.  
 
Ett avtalsservitut har upprättats för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
Avtalsservitutet har skickats in till Lantmäteriet för att läggas in i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
 
Den grusväg som går mellan väg 120 och Häradsbäck 2:12 ligger som allmän platsmark gata i 
gällande detaljplan. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna Häradsbäck 2:4, 2:12 och 
2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett avtalsservitut upprättats för vägen som 
går över fastigheten Häradsbäck 2:1, se röd markering på bild 29. Avtalsservitutet har skickats 
in till Lantmäteriet för att läggas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Bild 29. Ej skalenlig. 
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Ekonomiska frågor  
Upphävandet av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, bekostas av fastighetsägaren 
till Häradsbäck 2:12 

Kostnader som uppkommer i samband med eventuellt skydd eller flytt av befintliga, 
markförlagda kabelanläggningar eller andra befintliga tekniska anläggningar ska bekostas av 
den part som initierar åtgärden. 
 
I de avtalsservitut som har upprättats för vägen som går mellan väg 120 och Häradsbäck 2:12 
står följande: Härskanden underhåller och sköter väg över tjänandefastigheten, så den 
behåller samma standard som vid överenskommelsetillfället. Skador som uppkommer på väg 
orsakade av tjänande fastighet bekostas av denna. 

 

Tekniska frågor  

Ledningar 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Kablarnas 
exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
 

Medverkande 

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.   
 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
25 maj 2022 
 
Karin Wennberg     Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
 
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer 
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det 
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Undersökning Berörs 

ej 
Påverkan  Kommentarer 

Upphävande av del av 
detaljplan  

”Förslag till 
byggnadsplan för ett 
område i östra delen 

av Häradsbäcks 
samhälle i 

Almundsryds köping, 
Kronobergs län” 

   

  Ingen Liten Måttlig Stor  
Riksintressen       
Naturvård1 x      
Friluftsliv1   x   Ett avtalsservitut har 

upprättats för 
motionsslingan/elljusspåret. 
Elljusspåret kommer få en 
ny dragning. 

Kulturmiljövård x      
Kommunikationer x      
Skyddad natur       
Naturreservat1 x      
Natura 20001 x      
Biotopskydd1 x      
Ängs- och betesmarker1 x      
Våtmarker1 x      
Sumpskogar2  x    Öster om Häradsbäck 2:12 

finns stora sumpskogar med 
biologiska värden. Då det 
markområde där detaljplan 
07-HÄU-340 föreslås 
upphävas ligger på ett 
avstånd av över 200 meter 
till sumpskogen bedöms ett 
upphävande av del av 
detaljplan inte ha någon 
påverkan på sumpskogen.  
 

Nyckelbiotoper1 x      
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Växt- och djurliv, 
rödlistade arter3 

x      

Strandskydd   x   Ett större dike finns inom 
ett avstånd av 80 meter till 
markområdet där 
detaljplanen föreslås 
upphävas. Strandskyddet 
kan återinträda för mark 
som ligger inom 100 meter 
från detta dike 

Vatten       
Grundvatten x      
Ytvatten x     
Dricksvattentäkt x     
Dagvatten x     

Kulturmiljö       
Fornminnen x      
Kulturmiljöprogram x      
Kulturhistorisk miljö x      
Hushållning       
Mark, vatten och 
infrastruktur 

x      

Hälsa & miljö       
Buller x      
Föroreningar luft x      
Föroreningar vatten x      
Föroreningar mark x        
Lukt x      
Ljus x      
Radon x     Markradonet är högt inom 

markområdet detta hanteras 
i bygglovsprocessen. 

Strålning, 
elektromagnetiska fält 

x      

Miljömål & hållbar 
utveckling 

x      

Säkerhet       
Trafik x      
Farligt gods  x      
Översvämning x      
Ras och skred x      

Övrigt       

Mellankommunala 
frågor 

x      

Andra planer och 
program 

x      

Samlad bedömning 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
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Upphävande av del av detaljplan  
”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 

Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

  

574



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  2 
 

Planprocessen 
Förslag till upphävandet av del av detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har varit på 
samråd 24 mars 2022 - 22 april 2022. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i den 
här samrådsredogörelsen.  
 
Efter samrådet kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas 
av kommunfullmäktige. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Syftet är att området där detaljplanen upphävs inte ska omfattas av en ny detaljplan. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 

På plankartan 
Inga förändringar 
 
I planbeskrivningen 

- Planbeskrivningen har i kapitlet sociala konsekvenser, kompletterats med text 
angående hur ett upphävande av gällande detaljplanen påverkar allmänhetens 
tillgänglighet till platsen. 

- Planbeskrivningen har under fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text att ett 
avtalsservitut ska bildas för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
 

Utan synpunkter 

- Skanova 
- E.ON Energidistribution AB  
- Nordion energi 
- SSAM 

 
Med synpunkter 

- Länsstyrelsen 
- Lantmäteriet 
- Trafikverket 
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun  
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Myndigheter 
 

Länsstyrelsen 
 
Förslag till upphävande för del av detaljplan för Häradsbäck 2:12, Häradsbäck, 
Älmhults kommun  
 
Handlingar daterade 2022-03-23 har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen.  
 
Upphävandets syfte och huvuddrag är att möjliggöra för bostäder och icke störande 
verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. Kommunen planerar inte att ta fram en ny 
detaljplan utan byggnation kommer att ske i en bygglovsprocess.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen har utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL inga synpunkter på 
upphävandet.  
 
Det framgår av bullerutredningen att ägaren till bygdegården har för avsikt att omvandla den 
till bostad. Ur trafikbullersynpunkt finns inga hinder mot det. Allmänhetens nuvarande 
tillgänglighet behöver tas upp närmare.  
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Enligt 5 kap. 11 a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB.  
 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanens upphävande inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte 
upprättats.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens bedömning.  
 
Rådgivning om allmänna intressen  
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen  
 
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  
Upphävandet, och inte heller den föreslagna byggnationen inom området, finns redovisat i 
kommunens gällande översiktsplan, antagen år 2016. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen tar hänsyn till detta genom att ta fram upphävandet 
med utökat förfarande. Dock bör allmänhetens påverkan tas upp. Se nedan.  
 
Naturvärden och grönstruktur  
Länsstyrelsen konstaterar att det i planbeskrivningen saknas uppgifter om hur allmänhetens 
tillgänglighet kommer att påverkas av detaljplanens upphävande.  
 
Idag är området tillgängligt för allmänheten då det är allmän platsmark, gata, parkering, park. 
Även om elljusspåret som går över fastigheten omfattas av servitut kvarstår frågan om 
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tomtens utbredning och vilket område av fastigheten som blir tillgängligt för allmänheten. 
Lämpligheten att ha ett kommunalt skött elljusspår så nära inpå bostad behöver belysas.  
 
De som medverkat i beslutet  
Beslutet har fattats av länsarkitekt Leila Aalto med planarkitekt Eleonore Björnberg som 
föredragande.  
 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har i kapitlet sociala konsekvenser, kompletterats med text angående hur 
ett upphävande av gällande detaljplanen påverkar allmänhetens tillgänglighet till platsen. 
 

Allmänhetens upplevelse av elljusspåret kan komma att förändras med en eventuell bostad 
längs med elljusspåret. Det är 16 meter mellan elljusspåret och befintlig byggnad och 20 
meter mellan belysningsstolpar och befintlig byggnad. För att säkerställa att elljusspåret 
nyttjas av allmänheten även om bygdegården byggs om till bostad och för att risken med att 
känslan av att inkräkta på privat tomt ska minimeras bör en tillräcklig bredd för elljusspåret 
på minst fem meter skrivas in i avtalsservitutet. 
 
Då elljusspåret redan finns och då ett avtalsservitut för detta ska skrivas in i 
fastighetsregistret är kommande köpare medvetna om att elljusspåret ska fortsätta att finnas.  
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Lantmäteriet 

 
YTTRANDE I ÄRENDE 
LM2022/014827  
 
 
Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-23) har följande noterats:  
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
Det skulle kunna förtydligas angående hur servitut avses bildas – med avtal eller genom 
lantmäteriförrättning.  
 
Som upplysning kan nämnas att Lantmäteriet vid eventuell framtida fastighetsbildning inom 
området kan komma att begära samråd med Älmhults kommun till följd av det fortsatt 
plannära läget.  
 
 
För Lantmäteriet  

Martin Larsson  
Martin Larsson  

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har under fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text att ett 
avtalsservitut ska bildas för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
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Trafikverket 

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2022/37001 
 
Samråd gällande upphävande av detaljplan för del av Häradsbäck, Älmhults kommun 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är 
att upphäva del av detaljplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle och 
därmed möjliggöra för bostäder och ickestörande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. 
 
Markområdet där detaljplan föreslås upphävas är beläget intill väg 120. Vägen har en ÅDT på 
cirka 900 fordon varav cirka 50 tunga fordon (mätår 2021) och hastighetsbegränsningen är 80 
km/tim. En enskild väg (Bygdevägen) ansluter aktuellt markområde till väg 120. 
 
I kommunens översiktsplan är området utpekat som idrotts‐ och rekreationsområde, 
motionsslinga och bygdegård. Kommunens intentioner i dagsläget följer inte gällande 
översiktsplan. Kommunens bedömning är att ett upphävande av del av gällande detaljplan inte 
medför påtaglig påverkan på trafik‐ eller och bullersituationen i området. 
 
Trafikverket vill påtala att ett upphävande av detaljplanen skapar en otydlighet kring framtida 
användning och funktion som enkelt hade kunnat undvikas genom en ändring av gällande 
detaljplan, inte minst med bakgrund i att föreslagen användning inte följer översiktsplanen. 
 
I nuläget och utifrån kommunens beskrivning av syftet med förslaget har Trafikverket inga 
synpunkter. I kommande prövning genom exempelvis bygglov kan Trafikverket dock mycket 
väl ha synpunkter på aspekter som byggnadsfritt avstånd eller annan påverkan på statlig 
infrastruktur. 
 
Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt. 
 
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
Med vänlig hälsning 

Falk Jandt 

Regional samhällsplanerare 
 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Då stora delar av gällande detaljplan med allmänplatsmark, väg och parkering inte är 
genomförd och inte planeras att genomföras utan idag består av privatägd skog anser 
kommunledningsförvaltningen att detaljplanen bör upphävas. 
 
Om bygdegårdens användning ska ändras till bostad eller om nya byggnader ska uppföras 
kommer det att krävas bygglov. Trafikverket kommer då få möjlighet att yttra sig. 
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Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 

§ 34 Upphävande av del av detaljplan "Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäck" – remiss samråd 

Ärendenummer MOB 2022/21  
Ärendenummer EDP M 2022-483 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att  

- Yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med miljö- och byggförvaltningens yttrande:  

 Planbeskrivning:  
Miljöavdelningen har en synpunkt angående strandskyddsbedömningen på den aktuella 
platsen. I texten under rubriken strandskydd anges att strandskydd kan återinträda för mark 
som ligger 100 meter från ett dike. I undersökningsdelen av dokumentet för betydande 
miljöpåverkan anges att strandskydd inte berörs, det är otydligt om strandskydd bedöms 
återinträda på den aktuella platsen eller inte till följd av upphävandet av delar av detaljplanen. 

Synpunkterna i yttrandet bör inarbetas i förslaget om upphävande av detaljplanen och dess 
bilagor. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen inkom 2022-03-23 med en remissförfrågan till miljö- och byggnämnden i 
samrådsskedet av upphävande av del av detaljplan "Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäck samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län". Miljö- och 
byggnämnden gavs då möjlighet att lämna synpunkter i planärendet. Förslag till upphävande 
av detaljplan finns tillgänglig för samråd mellan 2022-03-24 och 2022-04-22.   

Den del detaljplanen som avses upphävas gäller för ett markområde norr om väg 120 i östra 
delen av Häradsbäck samhälle och består av fastigheten Häradsbäck 2:12 samt en del av 
fastigheten Häradsbäck 2:1. Syftet med att upphäva en del av detaljplanen är att möjliggöra 
för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12 samt att området 
där detaljplanen upphävs inte ska omfattas av en ny detaljplan.  

Aktuell detaljplan vann laga kraft 1962-07-19. Detaljplanen anger att fastigheten Häradsbäck 
2:12 får användas som samlingslokal samt att del av Häradsbäck 2:1 är planlagd som allmän 
platsmark för gata, park och parkering. Detaljplanen har för de delar som rör Häradsbäck 2:1 
inte genomförts och består i dag av skog, natur och grusväg. Detaljplanen har genomförts i de 
delar som gäller för samlingslokal. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

Nya ägare av Häradsbäck 2:12 önskar ändra bygdegården som använts som samlingslokal på 
Häradsbäck 2:12 till bostad. Med ett upphävande av detalj-planen kan ändringen bli möjlig 
om erforderliga tillstånd erhålls. 
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I planbeskrivningen anges att strandskyddet kan återinträda för mark som ligger 100 meter 
från ett dike. I undersökningen om betydande miljöpåverkan, som är inkluderad i slutet av 
planbeskrivningen, anges att strandskydd inte berörs vilket motsäger uppgifterna i 
planbeskrivningen. 
 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

 Yttrande från miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen daterad 2022-03-28 

 Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Karta 

 Infobrev 

 Bullerutredning 

 Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 

 Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle laga kraft 
1962-06-19 

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Bilagan undersökning om betydande miljöpåverkan uppdateras så att det står likadant som i 
planbeskrivningen. 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  

2022-04-27 
 
 

Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Upphävande av del av detaljplan  

”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 

Kronobergs län” 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
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Planprocessen 

Ett förslag för upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län” har varit på 
samråd 24 mars 2022 - 22 april 2022. Inkomna synpunkter finns redovisade och 
kommenterade i en samrådsredogörelse, daterad 22-04-27.  
 
Ett förslag för upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län” har funnits 
tillgängligt för granskning 29 april 2022 – 24 maj 2022. De synpunkter som inkom under 
granskningen finns redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande. 
 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande och ska antas av kommunfullmäktige. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, har gått ut. Då detaljplanen, 
på fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter upphävandet. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 

På plankartan 
- Hörnavskärningen sydöst om Häradsbäck2:23 som fortfarande är en del av 2:4 (skifte 

2) läggs till i område för upphävande av del av detaljplan. 
 

I planbeskrivningen 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text angående avtalsservitut för Elljusspåret 

på fastigheten Häradsbäck 2:12. 
- På sidan 9 i planbeskrivningen har andelsservitut för rätt i samfälld mark plockats bort. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text och bild hur Elljusspåret på fastigheten 

Häradsbäck 2:12 planeras att dras om och att ett avtalsservitut har upprättats. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text angående den grusväg som går mellan 

fastigheten Häradsbäck 2:12 och väg 120. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna 
Häradsbäck 2:4, 2:12 och 2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett 
avtalsservitut upprättats för vägen som går över fastigheten Häradsbäck 2:1 

- Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av hur Bygdevägen kommer att 
skötas. 
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- Planbeskrivningen har kompletterats med att ett upphävande av del av detaljplan inte 
kommer att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck 
Fiberförening Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1.  
 
 

Inkomna yttranden utan synpunkter 
- Länsstyrelsen 
- Region Kronoberg 
- SSAM 
- Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun 
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun   

 

Inkomna yttranden med synpunkter 
- Lantmäteriet 
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Myndigheter 
 

Lantmäteriet 

 
YTTRANDE I ÄRENDE 
LM2022/021228 
 
Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck   
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-27) har följande noterats: 
 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
FELAKTIG INFORMATION BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN - SERVITUT  

På sidan 9 i planbeskrivningen finns uppräknat ett andelsservitut för rätt i samfälld mark. 
Lantmäteriet har noterat att samtliga marksamfälligheter inom Häradsbäcks skifteslag är 
utplånade i förrättning 0765-96/78 från 1990-talet. Något servitut i samfälld mark kan därmed 
inte gälla. 
 
PÅVERKAN PÅ UTFARTSRÄTT  
Idag har fastigheterna Häradsbäck 2:12 och 2:23 sin utfartsrätt på bygdevägen genom allmän 
platsmark vägmark. I det fall befintlig byggnadsplan upphävs kommer båda fastigheterna 
förlora sin rätt till utfart och marken tillfalla den av Svenska Kyrkan ägda fastigheten 
Häradsbäck 2:1. Då samfälld mark är avvecklad kan inte heller 2:12 luta sig på 
andelsservitutet. Detta är en fråga som ska tas ställning till i planbeskrivningen hur dessa 
fastigheter ska ta sig till sina fastigheter framöver, vilka rättigheter som behöver bildas för 
detta samt kostnader i samband med detta.  
Det saknas en fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning där det beskrivs vilken påverkan 
upphävandet av planen får för respektive fastighet. I det fall en sådan upprättas är det lämpligt 
att beskriva detta där.  
Även framtida underhåll av bygdevägen är något som ska beskrivas i planbeskrivningen, då 
gatan inte längre kommer vara allmän platsmark. 
 
PÅVERKAN PÅ LEDNINGSRÄTT  
Det finns ledningsrätt inom området där befintlig plan ska upphävas till förmån för 
Häradsbäck Fiberförening Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1. Påverkan på denna ska 
beskrivas i planbeskrivningen. 
 
 
Övriga frågor  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
 
HÖRNAVSKÄRNING  
Lantmäteriet noterar att byggnadsplanen har hörnavskärning mot 2:23 på ett område som 
fortfarande är en del av 2:4 (skifte 2). Är det kommunens intentioner med planen att allmän 
platsmark även fortsättningsvis ska gälla inom detta område?  
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KONTROLLERA GRÄNSER MED 0,025 OCH 0,03 METERS LÄGESOSÄKERHET  
Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
lägesosäkerhet (0,025 meter eller 0,03 meter), men dessa lägesosäkerheter kan vara 
missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen.  
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 och 0,03 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa 
punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men 
inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av 
områden (eller upphävande av plan) där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 
0,025 och 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.  
 
 

 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

På sidan 9 i planbeskrivningen har andelsservitut för rätt i samfälld mark plockats bort.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med text angående den grusväg som går mellan 
fastigheten Häradsbäck 2:12 och väg 120. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna 
Häradsbäck 2:4, 2:12 och 2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett avtalsservitut 
upprättats för vägen som går över fastigheten Häradsbäck 2:1 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av hur Bygdevägen kommer att skötas. 
 
I planbeskrivningen står det att befintliga rättigheter fortsättningsvis kommer att gälla. 
Planbeskrivningen har kompletterats med att ett upphävande av del av detaljplan inte 
kommer att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck Fiberförening 
Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1.  
 
Hörnavskärningen sydöst om Häradsbäck2:23 som fortfarande är en del av 2:4 (skifte 2) 
läggs till i område för upphävande av del av detaljplan. 
 
 

 

Kvarstående synpunkter 
Inga kvarstående synpunkter 
 

 
Kommunledningsförvaltningen  

2022-05-25 
 
Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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MILJÖINVEST AB 

Adress:  Telefon:  
Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 
Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 
E-post kenneth@miljoinvest.se   

 

MiljöInvest AB 

 

Bullerutredning  
 

Bullerutredning – Häradsbäck 2:12 i Älmhult kommun 

  
2021-07-02 
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Uppdraget 

Bullerutredningen har utförts med anledning av planerad ändring av användning av lokal 
till bostadshus på fastigheten Häradsbäck 2:12 i Älmhults kommun. Ändringen innebär att 
gällande detaljplan behöver uppdateras. 

Arbetet har genomförts av Kalle Igelström MiljöInvest AB och granskats av Kenneth 
Karlsson MiljöInvest AB (uppdragsansvarig). 

Närheten till Väg 120 samt Väg 661 gör att en bullerutredning har bedömts behövas för 
att konstatera om bullerpåverkan vid det planerade bostadshuset är inom ramen för de 
bullernivåer som gäller enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216). 

Platsen 

Den aktuella byggnaden är lokaliserad strax norr om väg 120 i Häradsbäck, ca 2 mil öster 
om Älmhult. 

Avståndet mellan det planerade bostadshuset och väg 120 är ca 80 meter medan 
avståndet till väg 661 är ca 250 meter. 
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Gällande bullerkrav 

Bullernivåer utomhus 

Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande krav 
på bullernivåer från spårtrafik och vägar utomhus. Ljudnivån vid bör inte överskrida: 

Vid fasad 

▪ 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 

Om denna ljudnivå ändå överskrids gäller enligt förordningen följande: 

o minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

o minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid uteplats 

▪ 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Bullernivåer inomhus 

Följande krav gäller på bullernivåer inomhus: 

▪ 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

▪ 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 

Bullerberäkningen 

Trafikuppgifter 

Trafikmängd och hastighetsdata för vägtrafiken har inhämtats från Trafikverket genom 
NVDB (Nationell Vägdatabas). Trafikinformationen för den aktuella sträckan på väg 120 
är från 2017 medan trafikinformation för den aktuella sträckan på väg 661 är från 2016 . 
Trafikmängden har räknats upp till 2040 enligt Trafikverkets uppräkningstal. Prognosen 
för 2040 är följande:  

• Väg 120 - Öster om korsningen med väg 661 beräknas trafiken till ca 850 fordon 
(ÅDT) varav ca 13% utgörs av tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 
40 km/h men ändras till 80 km/h söder om Bygdegården. Väster om korsningen 
med väg 661 beräknas trafiken till ca 1300 fordon (ÅDT) varav ca 11% utgörs av 
tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 40 km/h. 

• Väg 661 – Trafikmängden beräknas till ca 180 fordon (ÅDT) varav ca 6% utgörs 
av tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 40 km/h. 

• Väg 661.1 – Trafikmängden beräknas till ca 850 fordon (ÅDT) varav ca 13% 
utgörs av tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 40 km/h. 
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Metod och beräkningsprogram 

Beräkningen har gjorts enligt den nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller. För 
genomförande av beräkningen har programmet Soundplan version 8.2 använts. 

Terrängmodell 

En tredimensionell terrängmodell har byggts upp utifrån digital geografisk information från 
Metria (se bild nedan).  

 

Beräkningens omfattning 

Beräkningar har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivån i närområdet samt vid 
det planerade bostadshusets samtliga fasader. Det har också gjorts beräkningar av 
bullerutbredningen 5 meter över marknivå för att få en översikt av bullernivåerna vid 
övervåningar i området. 

Redovisning av resultat 

Resultatet av bullerberäkningen redovisas nedan dels som bullerutbredningskartor för 
närområdet samt som fasadbullerkartor specifikt för det planerade bostadshuset. 

Det bör observeras att bullerutbredningskartor innehåller reflexer från bostadshus. 
Eftersom gällande bullerkrav anges som frifältsvärden (utan reflexer) överskattar kartorna 
ljudnivån precis vid husens fasader. Därför skall de resultat som redovisas i 
fasadbullerkartorna användas vid en jämförelse med gällande bullerkrav. 

  

Terrängmodell
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Bullerutbredningskartor 

Ekvivalent ljudnivå 

 

 

Ekvivalent ljudnivå – närområde

Ekvivalent ljudnivå 5 meter över mark – närområde
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Maximal ljudnivå 

 

 

 

 

Maximal ljudnivå – närområde

Maximal ljudnivå 5 meter över mark – närområde
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Bullernivåer vid fasader 

I bilderna nedan redovisas den ekvivalenta respektive maximala ljudnivån vid det 
planerade bostadshusets fasader. 

 

 

 

Ekvivalent ljudnivå – fasader bottenvåning

Maximal ljudnivå – fasader bottenvåning

3
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Ekvivalent ljudnivå – fasader övervåning

Maximal ljudnivå – fasader övervåning
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Sammanfattande bedömning 

Ljudnivå vid fasader 

Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå på 60 dB(A) klaras utmed 
samtliga fasader vid det planerade bostadshuset. Det innebär att förordningens krav 
klaras och att det ur bullersynpunkt inte finns några hinder för den planerade 
byggnationen. 

Även i övriga delar av fastigheten är ljudnivån generellt relativt låg vilket gör att det ur 
bullersynpunkt bör vara möjligt att bygga ytterligare bostadshus. 

Ljudnivå vid uteplats 

Kravet på ljudnivå vid uteplats (ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA) 
klaras utmed samtliga fasader vid bygdegården. Det innebär att det ur bullersynpunkt fritt 
kan lokaliseras uteplatser utmed husets fasader.  

 

Norrköping 2021-07-16 

 

Kenneth Karlsson 
MiljöInvest AB 
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1 Inledning 

Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 

lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 

beskaffenhet, läge och behov. Frågor gällande människors hälsa, säkerhet och risker för 

dessa är centrala vid en lämplighetsprövning.  

Farligt gods är ämnen och produkter som på grund av sina farliga egenskaper omfattas 

av särskilda krav vid transport (exempelvis krav på skyltning av fordonet). Det kan gälla 

egenskaper som vid en olycka eller felaktig hantering utgör en fara för människor, miljö 

eller egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först 

efter långvarig exponering.  

Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill leder där det 

transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett visst 

skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna riskutredning är att förenkla kommunens arbete med fysisk planering i 

närheten av de utpekade leder för farligt gods som finns i Älmhults tätort. Detta ska 

uppnås genom att så långt det är möjligt beskriva de generella förutsättningarna som är 

knutna till transportlederna i Älmhult och därmed minska den arbetsinsats som krävs för 

en enskild detaljplan. Denna rapport ska underlätta beslut om när en mer detaljerad 

riskutredning krävs för en detaljplan. 

För att uppnå detta syfte har utredningen följande mål: 

• Beskriva risksituationen med avseende på allvarliga olyckor som kan inträffa på 

de utpekade lederna för farligt gods i tätorten. 

• Beskriva lämpliga schablonmässiga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse, 

dels utan andra åtgärder och dels med byggnadstekniska åtgärder. 

• Beskriva när riktlinjerna inte är tillräckliga, och då det därmed krävs detaljerade 

riskanalyser av sakkunnig. 

1.2 Riskdefinition 

Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 

och konsekvensen av denna händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att 

oönskade händelsen inträffar och konsekvensen beskriver omfattningen av de skador 

som kan uppstå. Figur 1 illustrerar hur risken ökar med ökande sannolikhet och/eller 

konsekvens av en händelse. I rapporten används begreppet individrisk som beskriver 

sannolikheten per år för att dödlig skada ska uppstå på olika avstånd från riskkällan 

(oavsett om det befinner sig någon eller ej i närheten av riskkällan). I begreppet 

samhällsrisk tas hänsyn till hur många personer som antas vara exponerade för dödlig 

skada och den beskriver sannolikheten per år för att en eller flera människor omkommer. 
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Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 

I denna rapport tillämpas principerna för riskutredning så som de betecknas i 

Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄFIS 2000:2), se Figur 2. 

 

Figur 2. Visar principschema för riskutredning (SÄIFS, 2000). 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 

Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 3). Väg 

120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.  

 

Figur 3. Översikt över Älmhult där vägar som är rekommenderade leder för farligt gods markerats 
med grön linje. Södra stambanan passerar genom orten från norr till söder. 

Riskutredningen omfattar risker förknippade med allvarliga olyckor på väg eller järnväg 

som kan påverka planerad bebyggelse i omgivningen. Fokus är alltså att utreda 

olycksrisker för personer som befinner sig i den bebyggelse som kan komma att planeras 

intill transportleder.  

Följande ingår ej i arbetet: 

• Risker för olyckshändelser på industrispår (stickspår) eller bangårdsområdet i 

centrala Älmhult. 

• Risker för skada på egendom eller miljö.  

• Arbetsmiljörisker eller risker som drabbar trafikanter eller resenärer.  

• Exponering för mer långsiktiga hälsorisker såsom buller, vibrationer, 

luftföroreningar eller elektromagnetiska fält. 

Väg 120 

Väg 23 

Södra stambanan 
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1.4 Genomförande 

Riskutredningen har genomförts i följande steg:  

• Beskrivning av nuvarande och framtida förhållanden avseende antal tåg och 

vägfordon och transporter med farligt gods (både väg och järnväg). Detta 

omfattar beskrivning av vilka typer och mängder farligt gods som är aktuella.  

• En uppskattning av risknivån utifrån ovanstående underlag genom beräkningar 

och expertbedömningar.  

• Beräknade risknivåer värderas mot relevanta kriterier och därefter föreslås 

strategier för hur dessa risker kan hanteras vid fysisk planering i Älmhults tätort. 

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods och olika händelseförlopp vid en 

olycka redovisas i bilaga A. Frekvensberäkningarna beskriver bland annat hur ofta en 

urspårning eller vägolycka med farligt gods förväntas inträffa. Konsekvensberäkningar för 

respektive scenario redovisas mer utförligt i bilaga B.  

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i åtskilliga 

riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys av 

farligt gods har utarbetat modeller för att beräkna risknivåer. I dessa utredningar har 

konsekvensavstånd beräknats. Även Sweco har utfört beräkningar av detta slag.  

Genom att använda konsekvensavstånd för liknande scenarier från olika riskutredningar 

har Sweco utarbetat en modell där hänsyn tas till olika metoder att genomföra 

konsekvensavståndsberäkningar. Detta ger en riskmodell som innehåller ett stort antal 

experters bedömningar. 
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2 Styrande och vägledande dokument 

2.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (2010:900) anges att vid planläggning och i ärenden om bygglov 

eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för 

olyckor.  

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt lagen ska 

syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

2.2 Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta innebär bland 

annat att balken ska tillämpas så att människor och miljön skyddas mot skador.  

2.3 Väglagen  

I närheten av allmänna vägar ska byggnader och andra föremål som kan påverka 

trafiksäkerheten undvikas. I väglagen anges att:  

”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd 

uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas 

andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, 

om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock 

högst till 50 meter. 

2.4 Riktlinjer från Trafikverket för järnväg 

Som stöd i samhällsplanering kring järnvägar har Trafikverket tagit fram publikationen 

Transportsystemet i samhällsplaneringen (2013) och i denna rekommenderas generellt 

ett bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter (från spårmitt på närmaste spår) för ny 

bebyggelse. Utdrag ur publikationen:  

”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och 

det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 

garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 

möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.” 
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2.5 Värdering av risk 

I Räddningsverkets rapport Värdering av risk (1997) diskuteras hur risker ska värderas i 

Sverige och förslag på principer för detta ges. Det ursprungliga syftet med rapporten var 

att verka som en startpunkt för diskussion gällande riskkriterier.  

Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel 

kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel kan 

elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå. 

Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 

oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till 

de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller 

grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 

verksamheten innebär för dem. 

Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 

begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 

katastrofer. 

I rapporten presenteras även ALARP-konceptet (As Low As Reasonably Practicable), 

vilket är en vanligt förekommande princip för att sätta kriterier för beräknade risknivåer 

(se Figur 4).  

 

Figur 4. Förslag till uppbyggnad av riskvärderingskriterier.  

I rapporten ges ett förslag till kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk från farlig 

verksamhet och transporter. Dessa har kommit att bli de riskkriterier som regelmässigt 

 

  

ALARP 

Risknivån kan inte accepteras 

Risknivån kan accepteras om alla 
praktiskt och ekonomiskt rimliga 
åtgärder har vidtagits 
 
Risknivån kan accepteras om 
kostnaderna för riskreduktion 
överstiger nyttan 

Risknivån är acceptabel utan 
åtgärder 
 
Viktigt att visa att risknivån hålls 
låg 
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används för att värdera risk i Sverige, även om de ursprungligen var tänkta som ett 

underlag för diskussion. 

För individrisk föreslås övre gräns för ALARP-området 10-5 per år och nedre gräns för 

ALARP-området 10-7 per år. 

För samhällsrisk föreslås för ett dödsfall en övre gräns för ALARP-området på 10-4 per år 

och nedre gräns för ALARP-området på 10-6 per år. En lutning på linje för fler dödsfall 

föreslås vara -1. Sammantaget ger detta kriterier enligt Figur 5. 

  

 

Figur 5. Förslag till kriterier för samhällsrisk (Räddningsverket 1997). 

2.6 Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har publicerat riktlinjer (nedan kallat RIKTSAM) för hur 

risker med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och 

järnväg. Dessa riktlinjer är de som Länsstyrelsen i Kronobergs län huvudsakligen hittills 

hänvisat till. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte publicerat några riktlinjer som är 

specifika för Kronobergs län. I RIKTSAM anges att risker ska beaktas inom 200 meter 

från transportleden och där anges också lämpliga skyddsavstånd för olika typer av 

bebyggelse.  

Enligt RIKTSAM kan risker hanteras på tre principiella sätt: 

1. Att följa de generella skyddsavstånd som Länsstyrelsen anger för olika 

verksamheter (bör i normalfallet ge acceptabel risk). 
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2. Att visa att förhållandena på platsen motiverar avsteg från skyddsavstånden, 

exempelvis att konsekvenserna av en olycka skulle mildras genom befintliga 

platsspecifika barriärer. 

3. Att genom beräkningar visa att risknivån (individ- och samhällsrisk) är acceptabel 

trots avsteg från de rekommenderade skyddsavstånden. 

I RIKTSAM hänvisas till de riktlinjer för riskvärdering som anges i Värdering av risk 

(Räddningsverket 1997), med tillägget att för känsligare verksamheter såsom sjukhus och 

flerbostadshus bör individrisk understiga 10-7 och samhällsrisk för en död 10-5 per år och 

för 100 döda 10-7 per år.  

Nedan redovisas de schablonmässiga skyddsavstånd som anges i RIKTSAM som gäller 

för respektive bebyggelsetyp (Tabell 1). Dessa utgör inte något absolut hinder för att 

placera olika typer av bebyggelse närmare, men det måste då enligt punkt 2 eller 3 ovan 

visas att risknivån ändå är acceptabel.  

Tabell 1. Schablonmässiga skyddsavstånd för bebyggelse intill led för transport av farligt gods 
enligt riktlinjer som publicerats av Länsstyrelsen i Skåne län.  

0-30 m 30-70 m 70-150 m >150 m 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder (småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej hotell) 

-Lager (även med betydande handel) 

-Idrotts- och sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Friluftsområde 

-Kultur 

-Bostäder 

(flerbostadshus i flera 

plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

 

Nedanstående faktorer ligger till grund för indelningen i hur marken kan användas: 

• Antal personer i en byggnad eller ett område. Större antal personer innebär att 

samhällsrisken är högre. 

• Persontätheten i en byggnad eller ett område. Många personer på samma plats 

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

ett större antal personer. 

• Status på personer (vakna eller sovande). Vakna personer har bättre möjlighet 

att inse fara och att påverka sin säkerhet. 

618



  

   

 
 

11(78) 
 

RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

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

 

• Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. Vuxna 

människor med full rörlighet har bättre möjligheter att påverka sin situation, än 

t.ex. små barn och personer med vissa funktionshinder. 

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

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

Det är värt att notera att de trafikleder som användes som utgångspunkt för 

skyddsavstånden i RIKTSAM var E4 och Södra stambanan vid Malmö bangård, och 

omfattar alltså relativt stora trafikmängder. 

I RIKTSAM redovisas beräknade konsekvensavstånd för olika riskscenarion (Figur 6). 

Eftersom de flesta (och mer sannolika) riskscenarion är kortare än 150 meter, har därför 

detta angivits som ett lämpligt skyddsavstånd för känsligare bebyggelse. 

 

Figur 6. Sannolikheten att konsekvensavståndet når ett visst avstånd, per olycksscenario. För 
exempelvis BLEVE blir beräknat avstånd alltid minst 250 meter, men inte över 350 meter. 

2.7 Riskpolicy från Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 

publicerade 2006 en gemensam riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 

farligt gods. I denna rekommenderas att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas så tidigt som 

möjligt i planprocessen. I dokumentet redovisas att risker alltid bör undersökas inom 150 

meter från transportleder med farligt gods. En indikativ zonindelning utan fasta gränser 

för olika typer av bebyggelse redovisas enligt Figur 7.   
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Figur 7. Zonindelning med lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods – 
väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är 
avgörande för markanvändningens placering (Källa: Riskpolicy Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 2006). 

2.8 Riktlinjer Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 riktlinjer för lämplig markanvändning 

intill transportleder för farligt gods. I dessa riktlinjer anges rekommenderade 

skyddsavstånd som bör upprätthållas för att uppnå en god samhällsplanering i 

Stockholms län (Figur 8). Länsstyrelsen i Stockholms län anser att skyddsavstånd 

generellt är att föredra framför andra skyddsåtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län 

menar att ”det överensstämmer dessutom med de lokaliseringsprinciper som finns i 

lagstiftningen. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid eventuella 

konsekvenser av en olycka med farligt gods än sannolikheten för att en sådan olycka ska 

inträffa.” 

620



  

   

 
 

13(78) 
 

RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

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

 

 

Figur 8. Rekommenderade skyddsavstånd i Stockholms län mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning.  

2.9 Jämförelse med andra risker i samhället 

För att sätta riskkriterierna i ett sammanhang har en sammanställning gjorts av 

uppskattade sannolikheter för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i 
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Sverige. I Sverige dör i snitt 1 person per 100 varje år. 1 För en enskild individ skiljer sig 

sannolikheten givetvis dramatiskt beroende på var man bor, ålder och en rad andra 

faktorer. Lägst sannolikhet att omkomma gäller för åldersgruppen 5-14 åringar där endast 

1 på 10 000 omkommer varje år (samtliga dödsorsaker).  

Tabell 2. Sannolikheten för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i Sverige. 
ALARP kriterierna för farligt gods olyckor illustrerat till höger i tabellen. 

1/100 år (10-2) Alla dödsorsaker  

1/1 000 år (10-3) Skador och förgiftningar  

1/10 000 år (10-4) Byggarbetsplatsolycka, 

trafikolycka, samtliga 

dödsorsaker 5-14 åringar 

1/100 000 år (10-5) Drunkning, bostadsbrand 

ALARP 1/1 000 000 år (10-6) Tågolycka, flygolycka 

1/10 000 000 år (10-7) Träffad av blixten 

1/100 000 000 år (10-8) Träffad av störtande flygplan  

 

3 Förslag till riskvärderingskriterier för Älmhult 

Risker bör beaktas inom 150 meter från transportleder enligt med följande motiveringar: 

• Detta ligger i linjer med andra publicerade riktlinjer. 

• De allra flesta olyckshändelser har ett påverkansområde kortare än detta 

avstånd.  

• För de olyckshändelser som kan ge påverkan på längre avstånd, exempelvis. 

utsläpp av giftig gas eller BLEVE behövs ännu längre avstånd och vilket bedöms 

vara orimlig i förhållande till den låga sannolikheten för dessa olyckor. 

Med utgångspunkt i riktlinjerna från Skåne län föreslås följande kriterier för värdering av 

beräknade risknivåer intill transportleder med farligt gods: 

• För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år.  

• För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år.  

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

• För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år,  

I Tabell 3 ges exempel på hur olika verksamheter kan kategoriseras utifrån deras 

känslighet mot olycka med farligt gods. 

                                                      
1 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
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Tabell 3. Exempel på kategorisering av verksamheter.  

Ej känslig 

verksamhet 

Mindre känslig 

verksamhet 

Medelkänslig verksamhet Känslig verksamhet 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är vakna 

Fåtal sovande med god 

lokalkännedom 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga individer 

Sovande utan god 

lokalkännedom 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder 

(småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej 

hotell) 

-Lager (även med betydande 

handel) 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Kultur 

-Bostäder (flerbostadshus i 

flera plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

- Större samlingslokaler 

 

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

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

Med hänsyn till osäkerheter i beräkningarna och de argument som finns för att fokusera 

på att minimera konsekvenserna av en olycka (rimlighetsprincipen och principen om 

undvikande av katastrofer) bedöms det även vara lämpligt att göra vissa 

rekommendationer om när riskreducerande åtgärder oavsett beräknade risknivåer. 
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4 Riskidentifiering 

Denna riskutredning omfattar allvarliga olyckor som kan inträffa på väg eller järnväg och 

orsaka allvarlig skada eller dödsfall hos människor som på grund av bebyggelse befinner 

sig i närheten till väg eller järnväg. Följande kategorier av olyckor har identifierats som 

relevanta att analysera: 

• Urspårning av tåg som leder till allvarliga olyckor antingen genom 

o direkt påkörning eller ras i byggnad vid påkörning  

o efterföljande olycka med farligt gods.  

• Trafikolycka med lastbil som är lastad med farligt gods med efterföljande olycka 

med farligt gods. 

Vägfordon kan vid en trafikolycka lämna vägbanan och då kollidera med närliggande 

byggnader eller människor som vistas i vägens närhet. Avåkningsolyckor stannar normalt 

mycket nära vägen och för att en allvarlig olycka som påverkar omgivningen ska uppstå 

behöver vägen ligga betydligt högre än omgivningen. Avåkningsolyckor bedöms därför 

inte utgöra en betydande risk i Älmhult. 

4.1 Påkörning vid urspårning 

Vid urspårning kan en vagn spåra ur och direkt avvika från spåret. Alternativt kan en vagn 

spåra ur och släpas längs spåret utan större sidoavvikelse, en relativt lång sträcka, för att 

sedan avvika från spårområdet vid exempelvis en kurva eller en växel. Hur lång sträcka 

där en urspårning kan tänkas påverka den aktuella fastigheten beror på lokala 

förhållanden. Figur 9 visar ett foto från en olycka i New York, och illustrerar en ovanlig 

urspårning med stora sidoavvikelser  

För detaljer kring beräkning av sannolikhet att ett tåg spårar ur, och att det därefter träffar 

ett objekt eller en person längs spåret, se Bilaga A. 
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Figur 9. Urspårning av ett passagerartåg i New York 2013. Källa: Wikimedia Commons. 

4.2 Farligt gods 

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 

människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och 

lagring. Vissa ämnen utgör en mer akut risk och andra ämnen utgör en risk först efter 

långvarig exponering.  

MSB ger ut föreskrifter för transport av farliga ämnen, för järnväg benämns dessa RID-S2 

och för väg ADR-S3. Enligt föreskrifterna ska ämnen märkas beroende på vilket som är 

den dominerande faran som ämnet eller föremålet utgör vid transport ämne, se 

huvudklasserna i Tabell 4. 

  

                                                      
2 MSBFS 2016:7, RID-S 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
3 MSBFS 2016:8. ADR-S 2017, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
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Tabell 4. Klasser av farligt gods enligt ADR-S/RID-S. 

Klass Ämnen 

1  Explosiva ämnen och föremål 

2.1 Brandfarliga gaser 

2.2 Icke-brandfarliga gaser, icke giftiga gaser 

2.3  Giftiga gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1  
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta 
okänsliggjorda explosivämnen 

4.2  Självantändande ämnen 

4.3  Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1  Oxiderande ämnen 

5.2  Organiska peroxider 

6.1  Giftiga ämnen 

6.2  Smittförande ämnen 

7  Radioaktiva ämnen 

8  Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosiva ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3 

(giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxiderande ämnen) samt 5.2 (organiska 

peroxider) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser på så långa avstånd att 

det är relevant avseende fysisk planering intill transportleden. Därför är det dessa klasser 

som ingår i beräkning av risknivåer nedan. 

4.2.1 Farligt gods olyckor - järnväg 

Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket bland 

annat ställer krav på vagnar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 

teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 

samband med urspårning, kollision mellan tåg, läckage från felaktiga tankar eller genom 

sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma och om det inte upptäcks i tid kan det 

i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 

vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera vid bangårdar 

där det sker regelbunden uppställning av farligt gods eller vid större rangerbangårdar. 
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Kollisioner mellan tåg bedöms utifrån Banverkets underlag (2001) vara för sällsynta för att 

ge något betydande riskbidrag.  

Sabotage och terrorism riktat mot järnväg har lyckligtvis, hittills, inte inträffat i någon 

omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att urspårningar är den grundläggande händelse som 

kan leda till olycka där farligt gods kan utgöra en fara för omgivningen. Urspårningar 

inträffar årligen i Sverige, i princip alltid utan några allvarliga effekter på omgivningen. 

Urspårningar som leder till utsläpp av farligt gods är mycket sällsynta, och skattningar av 

sannolikheter görs därför med relativ stor osäkerhet. Det har dock inträffat allvarliga 

olyckor om perspektivet vidgas till hela världen, så det finns visst underlag för att kunna 

uppskatta sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp av farligt gods. Detta med 

reservation bland annat för att andra krav gäller, samt tekniska system förekommer, än i 

Sverige. 

4.2.2 Farligt gods olyckor - väg 

Även för transporter på väg ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket 

bland annat ställer krav på tankar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 

teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 

samband med avåkning, kollision mellan fordon, läckage från felaktiga tankar eller genom 

sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma, och om det inte upptäcks i tid kan det 

i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 

vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera på 

anläggningar där fordonen parkeras och i samband med lastning och lossning. 

Sabotage och terrorism riktat mot lastbilar med farligt gods har lyckligtvis, hittills, inte 

inträffat i någon omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att trafikolyckor (både singelolyckor och olyckor med 

flera fordon) är den grundläggande händelse som kan leda till olycka där farligt gods kan 

utgöra en fara för omgivningen. I Sverige inträffar varje år trafikolyckor med lastbilar som 

transporterar farligt gods, i de flesta fall utan några allvarliga effekter på omgivningen. 

Utsläpp av farligt gods sker, men är vanligen inte allvarligare än att det kan hanteras av 

räddningstjänst eller saneringsfirmor.  

4.2.3 Transporter genom Älmhult  

Järnväg 

Trafikdata för järnvägen har inhämtats från Trafikverkets basprognos för järnvägstrafik år 

2040. Prognosen är att ca 90 godståg och 110 persontåg kommer trafikera Södra 

stambanan genom Älmhult, vilket motsvarar att ca 80 % av den dimensionerade 

kapaciteten utnyttjas.  
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Statistik över antalet transporter med farligt gods per RID-klass genom centrala Älmhult 

har erhållits av Trafikverkets statistikavdelning (2017) för åren 2013–2016. Uppgifterna är 

konfidentiella och får inte redovisas i tabellform i denna rapport, men uppgifterna används 

som underlag för beräkning av individ- och samhällsrisk.  

Väg 

För väg 120 väster om järnvägen finns ett flertal trafikmätningar från perioden 1994 till 

2013. Hösten 2016 öppnade Trafikverket vägen efter arbete med breddning och 

förstärkning av vägen för att förbättra vägen mellan E4 och Älmhult. I underlaget för den 

utredningen användes en trafikprognos för 2030 där tung trafik bedömdes vara 17 % av 

totalt 3400 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), vilket innebär 578 lastbilar på väg 120. Öster 

om järnvägen på den nya delen av väg 120 som ansluter till väg 23 finns en trafikmätning 

från 2017 där 360 lastbilar passerade per årsmedeldygn.  

För att inte underskatta risken och ta hänsyn till större ökningar av trafiken i framtiden 

används i beräkningarna en prognos på 1000 lastbilar per dygn år 2040. Det är 

konservativt, men eftersom skalan för riskvärdering är tiologaritmisk gör en fördubbling av 

en enskild parameter inte så stor skillnad. 

På väg 23 finns ett antal trafikmätningar från 2014 och 2015 som visar att knappt 850 

lastbilar passerar på vägen på de delar som berör Älmhults tätort. 1500 lastbilar per dygn 

använd som prognos för  år 2040.  

Statistik för Sverige visar att av antalet körda kilometer utgör ca 3 % av transporter med 

farligt gods (Trafikanalys 2017, 2016, 2015 och 2014). Detta varierar något mellan åren, 

ett intervall på 3-3,5 % har använts i beräkningarna, med en fördelning per klass enligt 

Tabell 5. I statistiken anges värden för klass 2 inte uppdelat på undergrupperna 2.1, 2.2 

och 2.3. Andelen brandfarlig och giftig gas av klass 2 uppskattas därför från den 

kartläggning av transporter med farligt gods som genomfördes av Räddningsverket 2007, 

där klass 2.1 och 2.3 anges utgöra ca 24 % respektive 0,16 % av klass 2.  

Tabell 5. Fördelningen av antalet körda kilometer i Sverige per respektive ADR-klass. 

 Andel av totala antalet körda km 

ADR 1 – Explosiva ämnen 0,3 % 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 6,9 % 

ADR 2.3 - Giftig gas 0,046 % 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 47 % 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,2 % 
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5 Risknivåer och riskvärdering 

Nedan redovisas beräknade individ- och samhällsrisknivåer för bebyggelse intill de 

aktuella godslederna. Individrisk beräknas alltid utan hänsyn till skyddsåtgärder. 

Samhällsrisken som redovisas i detta kapitel gäller före eventuella riskminskande 

åtgärder beaktats. 

Med hänsyn till att beräknade risknivåer ska ligga till grund för generella 

rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse redovisas efter varje 

riskkälla en kort riskvärdering.  

Detaljer kring frekvensberäkningar och konsekvensavstånd redovisas i Bilaga A och B. 

5.1 Individrisk 

Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga skador på ett visst avstånd från en eller 

flera riskkällor under ett år. Individrisk beskriver en teoretisk risk för en individ som står på 

samma plats under ett år. Individrisken presenteras i denna riskutredning i form av en 

individriskkurva där risken beskrivs som funktion av avståndet från riskkällan.  

Individrisk beror endast på riskkällan och påverkas inte av hur den omgivande 

bebyggelsen ser ut. 

För att beräkna individrisk används följande formel: 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑖 × 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Där  

𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för en urspårning eller lastbilsolycka 

per år (förväntad frekvens) 

𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för utsläpp för respektive godsklass 

givet att en urspårning eller lastbilsolycka inträffar 

𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  är sannolikheten för ett visst scenario (explosion, 

brand etc.) givet att utsläpp har skett 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑  är sannolikheten att en viss punkt på ett visst avstånd 

från banan ligger inom konsekvensavståndet.  

 

I beräkningarna har studerat avstånd delats upp i intervaller på 5 meter upp till 150 meter 

från riskkällan (järnväg eller väg).  
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5.1.1 Södra stambanan 

För Södra stambanan ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 30 meter 

från spår (Figur 10). Efter ca 40 meter planar individrisknivån ut och är relativt konstant i 

minst 100 meter enligt beräkningarna. Urspårningar utgör en relativt sett stor andel av 

individrisken på avstånd upp till 25 meter.  

För järnvägen genom Älmhult finns det inte några större höjdskillnader eller andra 

befintliga barriärer som behöver beaktas. I stationsområdet finns dock perronger som 

kraftigt minskar riskerna för att tågen kan avvika i sidled. Detta har dock inte beaktats i de 

generella beräkningar som redovisas nedan. 

Redan på 30 meters avstånd är den beräknade individrisken under 10-7 per år. 

I Figur 11 redovisas individriskbidraget från respektive RID-klass.  

Att risken avtar mycket upp till ca 40 meters avstånd beror på att sannolikheten för 

pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 

konsekvensavstånd bortom 40 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 

vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 

transporteras i vagnar som inte tål lika stora påfrestningar som de vagnar där gaser 

transporteras. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 

kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 

potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På längre avstånd blir utsläpp av giftiga 

gaser mest avgörande för individrisknivån. 

Ur Figur 11 kan utläsas att klass 1 och 5 utgör en liten andel av individrisknivån.  
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Figur 10. Individrisk vid Södra stambanan för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 

 

Figur 11. Andel av Individriskbidraget per RID-klass, fördelat på olika avstånd från järnvägen.  
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5.1.2 Väg 23 

För väg 23 ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 35 meter från vägkant 

(Figur 12). Därefter avtar individrisknivån mindre per meter och är relativt konstant på 

längre avstånd enligt beräkningarna.  

Ur Figur 13 kan utläsas att klass 1 och 2.3 utgör en liten andel av individrisknivån. 

Brandfarliga vätskor utgör en relativt hög risk upptill cirka 25 meter från vägen.  

Att risken avtar relativt mycket upp till ca 35 meters avstånd beror på att sannolikheten för 

pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 

konsekvensavstånd bortom 35 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 

vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 

transporteras i tankar som inte tål så stora påfrestningar. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 

kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 

potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På väg är andelen av transportarbetet med 

giftiga gaser lägre jämfört med järnväg (Räddningsverket 2006), därför blir det istället 

brännbara gaser som utgör störst andel av risknivån på längre avstånd.  

För explosiva ämnen finns en rad transportbestämmelser vilket ger ökad säkerhet, och 

sannolikheten för en explosion är därmed låg. Det är dock tänkbart med relativt långa 

konsekvensavstånd om en olycka ändå skulle inträffa, vilket gör att riskbidraget från 

explosiva ämnen relativt sett ökar på längre avstånd. 

 

Figur 12. Individrisk vid väg 23 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 

632



  

   

 
 

25(78) 
 

RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

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

 

 

Figur 13. Andel av Individriskbidraget per ADR-klass, fördelat på olika avstånd från vägen.  

5.1.3 Väg 120 

Resultaten från beräkningarna visar att individrisknivån kring väg 120 ligger på en nivå 

där åtgärder bör övervägas upp till ca 25 meter från vägkant (Figur 14). Riskbidraget från 

olika ADR-klasser är samma som för väg 23, se Figur 13 ovan.  

 

Figur 14. Individrisk vid väg 120 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisk beskriver risken med hänsyn till hur många människor som kan omkomma 

vid en olycka. Hänsyn tas då till den områdesspecifika persontätheten inomhus och 

utomhus samt hur denna varierar över dygnet. Konsekvenserna beräknas utifrån 

medelpersontätheten.  

Samhällsrisken påverkas av hur omgivningen bebyggs. 

Samhällsrisken presenteras i ett så kallat F/N-diagram (Frequency of accidents/Number 

of fatalities). I F/N-diagrammet kan man avläsa sannolikheten för att en eller flera 

personer omkommer i anslutning till riskkällan.  

Samhällsrisk har beräknats inom ett område på 150 meter från järnvägen. Att hålla nere 

persontätheten för att minska samhällsrisken är en möjlig åtgärd och därför redovisas 

effekten av olika avstånd och olika persontätheter. 

Utgångspunkten för samhällsriskberäkningarna är att bebyggelsefritt avstånd gäller fram 

till den nivå där individrisken har avtagit under 10-7.  

5.2.1 Persontäthet 

Eftersom det i denna riskutredningen inte finns detaljer om vad för bebyggelse som 

planeras och därmed persontäthet har antagande kring detta gjorts.  

En medelstor svensk tätort med har en genomsnittlig befolkningstäthet på ca 4 000 

personer/km2. I Malmös innerstad är befolkningstätheten som jämförelse mellan ca 6 000 

och 10 000 personer/km2. Även i Malmös innerstad finns dock en del obebyggda ytor 

såsom gator, torg och parker. Som ett konservativt antagande används en persontäthet 

på 10 000 personer/km2 för Älmhult så att denna riskutredning även ska kunna användas 

för områden där tät bebyggelse planeras. 

Som jämförelse blir persontätheten betydligt högre per kvadratkilometer inom en enskild 

detaljplan om antalet boende i ett flervåningshus endast fördelas över en enskild fastighet 

om större delen av fastigheten bebyggs. Som exempel är det inte orimligt att tänka sig att 

en yta på 2 000 m2 kan inrymma ett bostadshus med åtta våningar med 10 

enrumslägenheter per våningar, vilket ger en befolkningstäthet på 40 0004 personer/km2 

inom en enskild fastighet. Denna persontäthet är dock inte relevant att använda vid 

beräkningar för samhällsrisk för Älmhults tätort, eftersom det i genomsnitt över större 

områden finns relativt stora ytor som inte är bebyggda såsom gator, torg och 

grönområden. Därutöver bör hänsyn tas till att befolkningen i ett område varierar vid olika 

tider på dygnet och vilket innebär att det inte är sannolikt att persontätheten är så pass 

hög. 

Beroende på hur marken används närmast riskkällan går det inte att utesluta att det 

befinner sig personer i detta område, men eftersom det inte bedöms vara beroende av 

planerad bebyggelse så antas persontätheten till 0 upp till det bebyggelsefria avståndet.  

                                                      
4 10x8/0,002 km2 =40 000 
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5.2.2 Södra stambanan 

I Figur 15 nedan redovisas samhällsriskberäkningar för Södra stambanan genom 

Älmhult.  

Vid 25 meter sjunker individrisken markant eftersom direkt påkörning vid en urspårning är 

osannolikt bortom detta avstånd, vilket också ger avtryck i samhällsrisknivåerna. Därefter 

sjunker samhällsrisken främst i intervallen 10-100 omkomna. Beräkningarna utgår från tät 

stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) bortom det bebyggelsefria avståndet och att inga 

personer befinner sig närmare.  

 

Figur 15. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från spåret. 
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I Figur 16 och Figur 17 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till 

respektive RID-klass vid 25 respektive 50 meter från Södra stambanan. I båda fallen är 

det BLEVE som orsakar flest dödsfall, följt av giftig gas eftersom dessa båda händelser 

har relativt långa konsekvensavstånd. 

 

Figur 16. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 25 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 

I Figur 16 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till respektive 

RID-klass.  

 

Figur 17. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 50 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 
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5.2.3 Väg 23 

I Figur 18 nedan redovisas resultat av samhällsriskberäkningar för väg 23.  

Generellt kan vi konstatera att händelser med högre sannolikhet har kortare 

konsekvensavstånd (färre omkomna) och där har det bebyggelsefria avståndet större 

betydelse. För mindre sannolika händelser med stora konsekvenser ger inte 

bebyggelsefria avstånd lika tydliga effekter på grund av den logaritmiska skalan. Antalet 

omkomna kan för dessa händelser fortfarande bli högt, men exempelvis gå från 300 till 

200 dödsoffer när bebyggelsefritt ökar från 75 till 100 meter vid frekvensen 10-8. 

Effekterna är alltså i absoluta tal stora, men det rör sig fortfarande om katastrofala 

händelser (med låg sannolikhet).  

Med 25 meter bebyggelsefritt avstånd uppnås en samhällsrisk som är lägre än 10-5 för 1 

omkommen, och 10-7 för 100 omkomna, se Figur 18. 

 

Figur 18. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från väg 23. 

Det relativa samhällsriskbidraget från respektive ADR-klass vid 25 meter redovisas i Figur 

19. Det är brandfarliga gaser som ger störst samhällsriskbidrag, genom jetflamma, 

gasmolnsbrand och BLEVE. Bortom 50 meter det i princip bara BLEVE som ger ett 

betydande riskbidrag. 
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Figur 19. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse (10 000 
personer/km2) 25 meter från väg 23. 

5.2.4 Väg 120 

I Figur 20 redovisas samhällsriskberäkningar för väg 120. 

 

Figur 20. Samhällsrisknivå med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika avstånd från 
väg 120. 
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5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Beräkningarna av individ- och samhällsrisk är förknippad med osäkerheter, exempelvis 

avseende uppskattade godsmängder, sannolikheter för identifierade olyckshändelser och 

konsekvenser. Beräkningsmodeller är en förenkling av verkligheten, men målet är att ge 

en tillräckligt bra beskrivning utifrån tillgänglig kunskap så att det ger ett robust 

beslutsunderlag.  

I denna riskutredning har flera konservativa (försiktiga) antaganden och förenklingar 

gjorts. Antaganden (ingenjörsmässiga bedömningar) behövs där det statistiska 

underlaget är otillräckligt och görs då på ett sätt så att riskerna inte underskattas. Detta 

medför att risknivåerna i verkligheten troligen är lägre än beräknat. För att hålla 

beräkningarna på en praktiskt hanterbar nivå görs också ett antal förenklingar. Några av 

de mer betydelsefulla antaganden och förenklingar som gjorts presenteras nedan.  

I beräkningarna används intervall och Monte Carlo-simulering som ett sätt att beskriva 

osäkerheter, men det är viktigt att påtala att all osäkerhet inte fångats upp enbart med 

denna metod. Intervallen som används som indata till beräkningarna är i sig mycket 

osäkra och bygger inte på någon omfattande statistik över inträffade händelser. Generellt 

antas beräkningarna överdriva riskerna eftersom det med dessa ingångsvärden då borde 

ha inträffat fler större olyckor i världen och i Sverige.  

Resultaten ska dock inte heller tolkas som att låg sannolikhet är detsamma som att det 

inte kan inträffa. Ambitionen är dock att beräkningarna och hur de används leder till att ny 

bebyggelse planeras med en avvägning mellan de risker som farligt gods utgör och de 

nyttor som uppnås genom att kunna exploatera mark intill transportlederna. 

5.3.1 Förenklingar, antaganden och avgränsningar  

Frätande ämnen har inte beaktats då konsekvensavstånden är mycket korta. Akut 

påverkan på människor uppstår i princip endast om ämnet hamnar rakt på en person 

vilket innebär att den sannolikt redan påverkats av det urspårande tåget. Inte heller 

smittförande ämnen, giftiga ämnen samt radioaktiva ämnen har beaktats eftersom antalet 

försändelser är mycket litet, sannolikheten för utsläpp är extremt låg alternativt 

konsekvensavstånden är mycket korta eller endast allvarligt under långvarig påverkan. 

Konsekvenserna har endast utretts inom ett område 150 meter från spårområdet i 

enlighet med riskpolicyn för Skåne, Västra Götaland och Stockholms län (2006).  

Konsekvensberäkningarna grundar sig på antagandet att alla ämnen inom respektive 

klass av farligt gods utgörs av det ämne inom klassen som kan ge allvarligast 

konsekvenser, till exempel svaveldioxid (på väg) och klorgas (på järnväg) för giftiga gaser 

och hexan för brandfarlig vätska. Beräkningarna utgår från de farligaste ämnena inom 

varje farligt gods-klass. Dessa utgör troligtvis endast en marginell del av respektive 

transporterad farligt gods-klass. För flera av scenerierna saknas tillräckligt statistiskt 

underlag för att mer noggrant beräkna sannolikheterna för att de ska inträffa och här görs 

i flera fall uppskattningar som bygger på ingenjörsmässiga bedömningar. 
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Hänsyn tas inte heller till att det för flertalet av scenarierna är så att byggnader närmast 

riskkällan kan verka skyddande mot bakomvarande bebyggelse. Detta hade minskat 

samhällsrisken. 

Trafikmängder som använts i beräkningar baseras på prognosåret 2040. Fram till dess är 

förmodligen trafikmängden lägre, men efter år 2040 möjligen högre. Eftersom 

bebyggelsen kommer att vara kvar under en längre period behöver beräkningarna ta höjd 

för den högre trafikmängd som kan gälla i framtiden. Trafikverket rekommenderar 

prognosår för sina vägar och det är behäftat med mycket stora osäkerheter att anta 

trafikmängder längre fram i tiden. Därutöver krävs det mycket stora förändringar i 

trafikmängd för att få betydandeutslag risknivåerna. Ett grovt exempel är att det krävs en 

ökning av trafiken med 100 gånger för att risknivån ska ändras från acceptabel till 

oacceptabel, förutsatt alt annat oförändrat. 

Det använda konsekvensavståndet är en förenkling, där sannolikheten för att avlida är 1 

för de som befinner sig inom konsekvensområdet, och 0 för de som befinner sig utanför 

riskområdet. Denna förenkling görs för att få en rimlig omfattning på beräkningarna, men 

kompenseras i viss mån av att sannolikhetsfördelningar för konsekvensavstånden 

används i beräkningarna. För att inte underskatta risken så antas 100 % omkomma inom 

det konsekvensavstånd där dödlig skada kan inträffa. 

I vissa riskutredningar hanteras detta på så vis att sannolikheten att omkomma antas 

vara olika för olika avstånd vilket gör det möjligt att fånga upp att sannolikheten att 

omkomma generellt är högre närmare riskkällan. Av praktiska skäl görs inte det här, utan 

den beräkningsmodell som används hanterar istället detta genom att ansätta ett intervall 

för avståndet till (100 %) dödlig skada. Detta får den effekten att vissa olycksscenarion 

(exempelvis BLEVE) får relativt stort genomslag i beräkningarna av samhällsrisk, 

eftersom dödliga skada kan uppstå på långa avstånd även om detta sätt att räkna 

överskattar riskerna på längre avstånd, eftersom sannolikheten att omkomma minskar 

med avståndet (se Bilaga B). 

Att 100 % omkommer vid det angivna konsekvensavståndet gäller oskyddade personer 

utomhus. I beräkningarna antas att sannolikheten är lägre att personer som är inomhus 

omkommer, eftersom byggnader ger ett skydd mot de flesta scenarier. Även här är det så 

att sannolikheten avtar med avståndet, men att det av praktiska skäl förenklats till att 

sannolikheten att omkomma inomhus är konstant inom konsekvensavståndet. 

Att räkna på detta sätt underskattar effekten av skyddsavstånd eftersom det överskattar 

risken på längre avstånd. I rekommendationerna tas viss hänsyn till detta genom att utgå 

från att skyddsavstånd har betydelse för många händelser, även om det inte får så stort 

genomslag i denna modell.  

5.3.2 Känslighetsanalys 

Simuleringar av individ- och samhällsrisk har genomförts med så kallad Monte Carlo-

simulering där en fördelning antas för parametrar istället för medelvärden. Därefter 

simuleras 2 000 fall där olika värden plockas från dessa fördelningar. Som ett resultat ges 
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en spridning i resultatet som visar osäkerheten i de beräkningar som genomförs och det 

även att visa vilka parametrar som i störst grad påverkar resultatet.  

Simuleringen används för att undersöka vilka parametrar som är mest osäkra, och på så 

vis ger mest variation i utdata. I beräkningarna av samhällsrisken för 1 död på grund av 

olycka bidrar följande tre parametrar med störst osäkerhet för olycka på järnväg: 

1. Andel vagnar farligt gods av totala antalet godsvagnar 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Urspårningsfrekvens 

För väg: 

1. Konsekvensavstånd gasmolnsexplosion (UCVE) 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Sannolikhet för gasmolnsexplosion UVCE 

Ovanstående parametrar ger en fingervisning om vilka parametrar som ger stor påverkan 

på resultaten.  

I Figur 21 visas spridningen på individriskberäkningarna för järnväg. Skillnad mellan 5-

percentilen och 95-percentilen är i storleksordningen en 10-potens. Det visar att 

beräkningarna är osäkra, men eftersom värderingsskalan är 10-logaritmisk så blir ändå 

beräkningarna användbara. Det kan dock konstateras att tolkningen av när risknivån skär 

en viss linje (exempelvis 10-7) skiljer relativt mycket, därför bedöms det inte vara lämpligt 

att tolka beräkningarna som att det är 100 % acceptabel risk vid 30 meter men 

oacceptabel vid 25 meter.  

I Figur 22 redovisas osäkerheten i individriskberäkningarna för väg 23.  
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Figur 21. Spridningen för beräkningarna av individrisk för järnväg, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

 

 

Figur 22. Spridningen för beräkningarna av individrisk för väg 23, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

Figur 23 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för Södra stambanan. För det 

scenario där en befolkningstäthet på 10 000 personer 30 meter från transportleden tillåts.  
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Figur 23. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering. 

Figur 24 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för väg 23. För det scenario där 

en befolkningstäthet på 10 000 personer 15 meter från transportleden tillåts.  

 

 

Figur 24. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  
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I beräkningarna antas att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre jämfört med 

utomhus eftersom byggnader ger skydd mot de flesta scenarier. Effekten av att vara 

skyddad inne i en byggnad antas i flera föregående studier vara beroende av avståndet 

(Länsstyrelsen Hallands län 2011, VROM 2005). Av praktiska skäl görs i de beräkningar 

som redovisas här den förenklingen att sannolikheten att omkomma inomhus är konstant 

inom det beräknade konsekvensavståndet (se Bilaga B).  

6 Riskminskande åtgärder 

Enligt rimlighetsprincipen, se kapitel 2.3, ska risker som med tekniskt och ekonomiskt 

rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, oavsett risknivå. Exempel på 

möjliga åtgärder presenteras nedan. 

6.1 Vall, mur eller skärm 

En vall av jordmassor, mur eller skärm kan fungera som en fysisk barriär mellan farligt 

godsled och planområde. En sådan barriär kan hindra att farliga vätskor rinner mot 

planområdet och effekten av gasutsläpp med tunga gaser nära marken kan, som följd av 

den turbulens som barriären skapar, i viss mån reduceras.  

En vall är förhållandevis dyr och skrymmande. Mur eller plank väljs ofta som alternativ då 

det praktiskt inte är möjligt att lägga en vall mellan skyddsobjekt och riskkällan. Barriärens 

höjd, innehåll och utbredning utreds i detaljprojekteringen för det enskilda fallet för att 

säkerställa den riskreducerande effekten. 

Vid pölbränder och jetflammor kan flamhöjden bli så hög att en skärm eller vall skulle 

behöva vara opraktiskt hög för att få en betydande effekt. Beräkningar genomförda i 

projektet Förbifart Stockholm (Trafikverket 2010) visar att en skärm med 4 meters höjd 

reducerar avståndet för kritisk värmestrålning (15 kW/m2) från 17 till 11 meter vid en 

mindre pölbrand (50 m2). För en större pölbrand (200 m2) är motsvarande siffror 23 till 20 

meter. 

Vid mindre bränder blir alltså effekten relativt stor, men effekten avtar ju högre flamhöjden 

blir. Det är visserligen mer sannolikt med mindre utsläpp, men en 4 meter hög 

konstruktion är orimligt dyrt i förhållande till den riskreducerande effekten. Att tillse att 

fasaden utförs i icke-brännbart material bedöms i de flesta fall ge ett mer 

kostnadseffektivt skydd, se nästa avsnitt. 

En vall eller förstärkt skärmkonstruktion skulle även kunna ge skydd mot urspårning eller 

avåkning. 

6.2 Icke-brännbar eller brandklassad fasad 

En fasad i icke-brännbart material fungerar som ett skydd mot värmestrålning och 

bedöms ge ett gott skydd mot exempelvis en pölbrand. Målet är att förhindra 

brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma.  

Exempelvis kan fasaden och takfot utföras i obrännbart material (brandteknisk klass A2-

s1, d0) eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet 
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och isolering (exempelvis brandteknisk klass IE30). Fönster utförs i brandteknisk klass 

EW 30. 

Om funktionskrav på brandteknisk klass ställs på hela fasaden gäller det även fönster och 

kräver då att fönster normalt endast öppnas vid putsning eller underhåll och bara kan 

öppnas med specialverktyg. Detta kan begränsa användningen eftersom boende ofta vill 

kunna öppna fönster. Det kan också ställa högre krav på utförandet och då bli dyrare än 

att enbart kräva fasad i obrännbart material. 

Det bedöms vara rimligt att ställa högre krav på en fastighet i fler än två plan och där det 

kan befinna sig personer med försämrade möjligheter att utrymma själva. Rör det sig om 

exempelvis äldreboende eller skola bör brandklass IE60 övervägas. 

Brandklassningen ska gälla alla fasader som kan exponeras för värmestrålning vid en 

olycka på transportleden. 

6.3 Ventilationsåtgärder 

Friskluftsintagen på bebyggelse bör placeras på en fasad som vetter bort från järnvägen, 

alternativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska den mängd brandfarlig och giftig gas 

samt rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en olycka med farligt gods. 

Placeringen kan öka kostnaderna för ventilation. 

Det giftiga gaser som transporteras under tryck beter sig vid ett utsläpp som tyngre än luft 

och stiger inte omedelbart utan sprids längs marken med vinden tills de värmts upp av 

omgivningen, se Figur 25 (Thomasson 2017). Betydelsen av att placera ventilationsintag 

högt är större ju närmare riskkällan intaget ligger, på längre avstånd har gasmolnet fått en 

större utbredning i höjdled, samtidigt som koncentrationerna är lägre.  

 

Figur 25. Utsläpp av kyld ammoniakgas sprids inledningsvis längs marken som en tung gas, men 
stiger ju mer den värms upp av omgivningen. Att placera friskluftsintag högt ger mer effekt ju 
närmre utsläppet byggnaden ligger. 

Vindströmningen kring byggnader leder till att det bildas så kallade lävakar där 

gaskoncentrationerna är lägre både framför och bakom byggnaden (FOA 1998, Krogstad 

och Pettersen 1986). 
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Figur 26. Bilden illustrerar luftens strömning runt en byggnad. Fritt från FOA 1998.  

 

Figur 27. Gasspridning med vinden kring en byggnad. Figuren baserad på vindtunnelexperiment 
utförda av Krogstad och Pettersen (1986). 

Att kunna stänga av ventilationen minskar sannolikheten för skador och dödsfall i 

samband med utsläpp av giftig gas. Även negativa effekter av rökgaser vid brand och 

brännbara gaser från ett utsläpp på järnvägen kan minskas på detta sätt.  

Att lösa detta praktiskt är dock svårt. Det saknas rimliga lösningar med detektorer som 

automatiskt stänger av ventilationssystemet. Ett manuellt system kräver att personer har 

kännedom om hur de ska agera och att det är tillgängligt, samtidigt som åverkan på 

systemet (medveten eller omedveten) ska förhindras.  

6.4 Disposition av byggnad  

Disposition av bebyggelse så att t.ex. utrymningsvägar och entréer placeras i skydd av 

byggnaden i förhållande till riskkällan ger en ökad säkerhet vid olycka. Huruvida dessa 

åtgärder går att reglera i detaljplan samt hur dessa skyddsåtgärder kan säkerställas över 

tiden, vid t.ex. ändring av byggnaden, kan kanske inte kontrolleras. En sådan åtgärd 

begränsar även byggnadens användning. Genom att inte uppmana till stadigvarande 

vistelse på de delar av planområdet som ligger öppen mot och närmast vägen minskar 

risken för att människor som vistas utomhus inom planområdet skadas om en farlig 

godsolycka inträffar. Om ovanstående kan säkerställas bedöms viss riskreducerande 

effekt erhållas från olyckor med splitter, strålning, gasmolnsexplosion och jetflamma. 

Att kunna utrymma byggnaden på sida bort från järnvägen vid en brand eller annan 

olycka med farligt gods bedöms vara en rimlig åtgärd oavsett risknivå och bör därför 
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vidtas. Människor har en tendens att utrymma samma väg som de kom in 

(Räddningsverket 2001). Därför rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av 

huvudentré.  

6.5 Förstärkning av stomme/fasad  

Förstärka stomme och/eller fasad kan i viss mån skydda mot tryckpåverkan vid explosion, 

splitter eller avåkande fordon samt förhindra att bygganden rasar eller fortskridande ras 

inträffar. De dimensionerande lasterna vid explosion blir i många fall så stora att 

nödvändiga förstärkningsåtgärder innebär alltför stora kostnader och begränsar även 

bebyggelsens användning.  

6.6 Laminerat glas 

Glas kan tillverkas så att det inte splittras vid explosioner, exempelvis genom laminering 

där två eller flera glasskivor läggs samman med ett mellanliggande plastskikt. Detta 

minskar risken för splitterskador på personer innanför glasrutan. Detta är en åtgärd som 

kan vara rimlig att överväga i byggnader där det kan uppehålla sig flera personer 

samtidigt även om sannolikheten för explosion är låg. 

6.7 Effekt av byggnadstekniska skyddsåtgärder 

Nedan redovisas beräkningar för att kunna utvärdera effekten av ett antal riskminskande 

åtgärder. Av praktiska skäl redovisas här en uppsättning åtgärder som bedöms ge störst 

effekt i förhållande till kostnader och andra praktiska inskränkningar.  

I flertalet riskutredningar och vägledningar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016, 

Länsstyrelsen i Hallands län 2011) föreslås följande åtgärder (eller liknande varianter) när 

avstånden till leden är relativt korta: 

• Någon typ av fysiskt hinder som gör att fordon inte kan lämna spår eller 

vägområdet och på så vis komma närmare bebyggelsen. Detta hinder ska även 

vara så tätt att en vätska inte kan rinna mot bebyggelsen. 

• Friskluftsintag placeras så högt som möjligt och på sida bort från riskkällan. 

• Möjligheter att på ett säkert sätt kunna utrymma på sida bort från riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 

lägst brandteknisk klass IE30 (fönster EW30).  

Fasad och fönster i brandteknisk klass kräver att fönster inte är öppningsbara utan nyckel 

eller specialverktyg. Detta eftersom effekten av den barriär som fönster utgör förväntas 

minska om fönster står öppna i händelse av en olycka.  

Dessa åtgärder bedöms ge relativt gott skydd mot de mest sannolika händelserna 

(pölbränder) och även de som får störst genomslag i samhällsrisk (BLEVE, 

gasmolnsbrand, jetflamma och giftigt gasmoln). 
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Hur stor effekt på sannolikheten att omkomma inomhus som detta får behöver uppskattas 

för att kunna användas i beräkningar. Det saknas statistiska data över sådana samband, 

och uppskattningar i andra riskutredningar varierar relativt mycket. Här antas att 

sannolikheten att omkomma inomhus minskas enligt följande: 

• En faktor 5 lägre för värmestrålning med brandklassad eller ej brännbar fasad 

(inkl. fönster), samt möjlighet att utrymma säkert på sida bort från riskkällan. 

• En faktor 3 lägre för giftgasmoln om ventilation placeras på tak eller på sida bort 

från transportleden.  

6.7.1 Södra Stambanan 

I Figur 28 redovisas samhällsrisk vid Södra stambanan när effekten av att åtgärdspaketet 

ovan använts.  

 

Figur 28. Effekt av riskreducerande åtgärder vid Södra stambanan. 
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6.7.2 Väg 23 och väg 120 

I Figur 29 och Figur 30 redovisas samhällsrisk vid väg 23 respektive väg 120 när effekten 

av åtgärdspaketet ovan använts. 

 

Figur 29. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 23. 

 

Figur 30. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 120. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel redovisas rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder till olika typer av 

bebyggelse. Rekommendationerna bygger på: 

• Beräknad individ- och samhällsrisk.  

• Skydd mot de mest sannolika olyckorna. 

• Anpassning till andra riktlinjer (Trafikverkets riktlinjer, RIKTSAM och riktlinjer i 

andra län). 

• Rekommenderade åtgärder baserat på rimlighetsprincipen och principen om 

undvikande av katastrofer. 

Om avvikelser mot dessa skyddsavstånd planeras i en detaljplan bör en riskhanterare 

med specialisering inom fysisk planering konsulteras. Utifrån denna riskutredning bör då 

en bedömning kunna genomföras om tillräckliga skyddsåtgärder kan uppnås enbart med 

stöd av denna utredning eller om mer detaljerad riskutredning krävs. Nya beräkningar bör 

inte vara nödvändigt utan fokus för en fördjupad utredning bör vara om det är möjligt att 

uppnå en acceptabel risknivå med riskreducerande åtgärder. Förutsatt mindre avvikelser 

bör en kvalitativ bedömning vara tillräcklig.  
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7.1 Rekommenderade skyddsavstånd 

Rekommenderad markanvändning med hänsyn till risker från farligt gods och 

urspårningar för Älmhult redovisas i Tabell 6.  

Avståndet räknas från vägkant, alternativt släntfot om vägen går på bank. För järnväg 

räknas avståndet från närmsta räl. 

En grundförutsättning som ska säkerställas vid planering med de avstånd som anges i 

Tabell 6 är att vätska inte ska kunna rinna från transportleden mot planområdet. Om 

marken lutar från transportleden mot planområdet behöver en särskild bedömning göras 

om det behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan 

rinna mot planområdet.  

Exempel på hur tabellen ska läsas:  

• För väg 23 är det normalt lämpligt med kontor i max två plan bortom 30 meter, 

kontor i högst fyra plan bortom 40 meter och bortom 75 meter ställs inga 

begränsningar på antal våningsplan.  

• Bostäder i max fyra våningsplan är normalt lämpligt bortom 40 meter från väg 23 

och bortom 30 meter från väg 120. Bortom 75 meter från väg 23 är det normalt 

lämpligt med bostäder och hotell i fler än fyra våningsplan, men vissa 

riskreducerande åtgärder bör övervägas upp för känslig bebyggelse inom 100 

meter från transportleden. 

Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild 

bedömning gjorts. Genom att ställa krav på bland annat fasad och begränsning av 

våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som 

annars hade betraktats som känslig.  
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Tabell 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.  

Ej känslig 
bebyggelse 

Mindre känslig 
bebyggelse 

Medelkänslig 
bebyggelse 

Blandad 
bebyggelse* 

Känslig 
bebyggelse** 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är 
vakna 

Byggnader i max två 
våningsplan 

Högre 
persontäthet 

Sovande  

Individer som 
kan utrymma 
själva 

Byggnader i 
max fyra 
våningsplan 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga 
individer 

Sovande utan god 
lokalkännedom 

Byggnader i mer än 
fyra våningsplan 

-Parkering 
(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

-Tekniska 
anläggningar 

-Drivmedels-
försäljning 
(obemannad) 

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

-Lager 

-Tekniska 
anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (dock ej hotell) 

-Lager (även med 
betydande handel) 

-Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande 
åskådarplats) 

-Besöksanläggningar 
(verksamheter för 
kultur, religions-
utövning, m.m. som 
riktar sig till besökare) 

-Centrum 

-Industri (övrig industri) 

 

-Bostäder 

-Hotell 

-Medelkänslig 
bebyggelse 
men i fler än 
två plan 

-Bostäder och 
hotell i fler än fyra 
plan 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats 

-Större 
samlingslokaler 

Södra stambanan 

Inget 
skyddsavstånd 

30 meter 30 meter 30 meter 50 meter 

Väg 23 

Inget 
skyddsavstånd 

20 meter 30 meter 40 meter 75 meter 

Väg 120 

Inget 
skyddsavstånd 

10 meter 20 meter 25 meter 40 meter 

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder enligt kapitel 7.2.1. 

**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se kapitel 7.2.2. 
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7.2 Riskminskande åtgärder 

7.2.1 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för typisk centrumbebyggelse  

Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor, 

centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Denna typ av bebyggelse bedöms utgöra ett 

mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. För att den inte ska betraktas 

som känslig behöver följande åtgärder genomföras: 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 

kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 

lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med 

specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som 

vetter mot transportleden. 

Om dessa åtgärder inte genomförs ska riskavstånden för kategorin känslig verksamhet 

tillämpas. 

7.2.2 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  

För känslig verksamhet/bebyggelse (exempelvis flerbostadshus i fler våningar än fyra, 

vård, skola) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods följande åtgärder alltid 

övervägas. 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 

kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 

lägst brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska 

genomföras på sida som vetter mot transportleden. 
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7.3 Exponering från flera riskkällor 

Vissa områden kommer att exponeras för risk från både väg och järnväg. Eftersom 

värderingen av risknivåer görs på en tiologaritmisk skala kommer dock den summerade 

risknivån värderas ungefär samma som om det bara fanns en riskkälla, åtminstone om de 

rekommenderade avstånden upprätthålls. I de fall en byggnad kan exponeras för två 

riskkällor kan bedömningen göras för den av riskkällorna som ger den största risken. 

Skyddsåtgärder måste dock utformas med hänsyn till båda riskkällorna vilket kan försvåra 

eller omöjliggöra önskad bebyggelse. 

7.4 Diskussion kring beräknade risknivåer 

En målsättning är att skyddsavståndet ska vara så långt att individrisken är acceptabel.  

För tätare stadsbebyggelse bortom 30 meter är det i första hand samhällsrisken som blir 

styrande både för väg och järnväg. För vissa händelser krävs mycket långa 

skyddsavstånd alternativt betydligt lägre persontäthet för att få ner den beräknade 

samhällsrisken.  

Exempelvis kan ett gasmoln med hälsofarliga koncentrationer spridas flera hundra meter, 

och då ger inte ett bebyggelsefritt avstånd på några tiotals meter någon märkbar effekt. 

Modellen bygger dock på förenklingar där konsekvensavstånden för de flesta scenarion 

beräknas konservativt för att inte underskatta risknivåerna trots osäkerheter (se kapitel 

5.3).  

I RIKTSAM anges att för känsligare bebyggelse där många personer kan vistas ska 

samhällsrisknivå för 1 omkomna understiga en sannolikhet på 10-5 per år och för 100 

omkomna 10-7 per år. Det är i första hand detta kriterium som styrt vilka bebyggelsefria 

avstånd som rekommenderas. 

7.5 Anpassning till andra riktlinjer och lagar 

Byggnader bör generellt inte placeras närmare än 30 meter till riskkällorna utan en 

närmare bedömning om det är lämpligt eller ej. För järnväg är detta främst motiverat av 

Trafikverkets bestämda önskemål om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter. 

Individrisken överstiger dock inte 10-6 på något avstånd från järnvägen, så i det enskilda 

fallet kan avsteg från detta vara motiverat men behöver ske i samråd med Trafikverket. 

Avståndet som gäller enligt väglagen med hänsyn till trafiksäkerhet ska upprätthållas. 

Det beräkningar som redovisas i denna rapport bedöms visa att de schablonmässiga 

avstånd som anges i RIKTSAM blir alltför försiktiga och inte leder till en rimlig avvägning 

mellan risk och nytta. De principer för hur processen bör utföras och viktiga avvägningar 

som bör göras är dock fortfarande relevanta.  

7.6 Åtgärder oavsett risknivå 

Åtgärder kan vara motiverat även om beräknade risknivåer inte är höga. Baserat på hur 

andra riktlinjer utformats, principer kring risk och den branschpraxis som vuxit fram finns 
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det därför anledning att tillämpa vissa begränsningar kring transportleder som inte enbart 

baseras på de beräkningar som redovisas i denna rapport.  

För känsligare bebyggelse anges därför ett längre skyddsavstånd som ligger i linje med 

de riktlinjer som publicerats av Stockholms län (2016). Inom detta avstånd är det rimligt 

att kommunen i mer detalj undersöker hur en detaljplan kan påverkas av risker från farligt 

gods och att andra skyddsåtgärder än avstånd utvärderas. 
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A1 Inledning 

Riskanalysen bygger i detta fall på en uppskattning av sannolikheter för dödsfall per år, dels 

som individrisk och dels som samhällsrisk. Sannolikhet per år kan också tolkas som en 

förväntad frekvens, dvs. att en händelse förväntas inträffa ett visst antal gånger under en 

tidsperiod.  

I många fall saknas tillförlitlig statistik för olika scenarier, och när antaganden måste göras 

har värden valts som ligger i närheten av antaganden i liknande utredningar som gjorts i 

Sverige. På så vis finns en strävan mot att resultaten av riskbedömningen blir liknande 

jämfört med andra platser inom landet, även om vissa parametrar är baserade på 

ingenjörsmässiga bedömningar. 

Ett vanligt förekommande sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall vid en olycka är 

genom händelseträd. Av praktiska skäl utgår metodiken från ett begränsat antal utfall där 

det egentligen handlar om ett spektrum av möjliga utfall. I denna rapport redovisas inte olika 

händelseträd utan läsaren hänvisas istället till de olika konsultrapporter som ligger till grund 

för den sammanställning som redovisas.  

Det finns olika sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall. Därför har en 

sammanställning gjorts med sannolikheter för olika scenarier som använts i andra 

riskutredningar i Sverige (WUZ 2016, WSP 2016 och 2014, Briab 2016, Brandskyddslaget 

2015), och utifrån dessa underlag, tillsammans med Swecos egna beräkningar och 

ingenjörsmässiga uppskattningar, har ett troligt intervall för olika olycksscenarier uppskattats 

för järnväg och väg.  

A1.1 Händelseförlopp för olika typer av farligt gods 

A1.1.1 Explosiva ämnen (ADR/RID 1) 

Exempel på explosiva varor är ammunition, tårgas, krut, fyrverkerier och trotyl. Vid en 

antändning av explosiva varor uppstår en kraftig och kortvarig tryckvåg som kan skada 

människor och byggnader.  

För transport av explosiva varor finns omfattande bestämmelser och restriktioner för att 

minska sannolikheten för olyckor och begränsa konsekvenser vid olyckor. 

Det är endast så kallade massexplosiva varor (ADR/RID-klass 1.1) som bedöms kunna 

skada människor allvarligt på längre avstånd än ett 10-tal meter (Göteborgs stad, 1999). 

Massexplosiva varor är explosiva ämnen som har en benägenhet att explodera i sin helhet 

och därför åstadkomma stora skador. I denna riskutredning undersöks endast transporter 

med massexplosiva varor eftersom dessa bedöms kunna leda till allvarligast skador, 

samtliga transporter med explosivämnen antas vara av denna klass. 

För att en explosion ska inträffa vid en olycka måste antingen en brand uppstå i 

järnvägsvagnen och sprida sig till det explosiva ämnet eller så måste de mekaniska 

påkänningarna vid kollisionen vara så stora att de utlöser en detonation. Sannolikheten för 

att en brand uppstår efter en trafikolycka är relativt liten, för järnvägsolycka antas den vara 

ca 0,2 % i de utredningar som gåtts igenom. Av dessa bränder släcks sannolikt ett flertal 
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bränder av föraren eller av räddningstjänsten innan branden hunnit påverka lasten. Hur stor 

andel bränder som faktiskt släcks är dock mycket osäkert eftersom denna typ av statistik 

inte finns att tillgå.  

Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i brandklassade 

skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska kunna påverka lasten. Detta 

innebär att även om en brand inte släcks är sannolikheten låg för att branden ska kunna 

antända de explosiva varorna. Vidare kommer flertalet explosiva ämnen att brinna upp 

istället för att detonera vid en brand. Sannolikheten för att en brand ska antända de 

explosiva varorna antas som en ingenjörsmässig bedömning konservativt till i medel 50 %. 

På järnväg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 25 ton explosivämnen. Det är dock 

mycket ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva 

ämnen. Hänsyn har tagits till detta vid uppskattning av fördelning för konsekvensavstånden.  

På väg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 16 ton explosivämnen. Det är dock mycket 

ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva ämnen. 

Hur stora laster som ingår i konsekvensberäkningar varierar mellan olika utredningar och 

bygger på ingenjörsmässiga bedömningar (WUZ 2016, WSP 2016). Detta påverkar 

fördelningen för konsekvensavstånden. 

Med mekanisk påverkan på de explosiva varorna avses den stöt som uppstår vid en 

trafikolycka. Hur stor stöt som krävs för att de explosiva varorna ska antända är oklart. Ett 

flertal explosiva varor kräver kollisionshastigheter som överstiger flera hundra m/s för att 

antända, vilket motsvarar hastigheten hos en projektil från ett vapen. Detta tyder på att en 

kollision sannolikt inte kan orsaka en antändning. Denna bedömning är dock förknippad 

med osäkerheter. Konservativt görs en ingenjörsmässig bedömning i de flesta 

riskutredningar att 0,2 % sannolikhet för att mekanisk påverkan på godstågsvagn är 

tillräcklig för en explosion.  

A1.1.2 Tryckkondenserade gaser (ADR/RID 2) 

Tryckkondenserade brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tjockväggiga tankar vilka 

klarar relativt stora påfrestningar vid en olycka utan att punktering och utsläpp av gasen 

sker. Om ett sådant utsläpp ändå sker är skadeområdet starkt beroende av utsläppets 

storlek, vind- och väderförhållanden samt geografiska- och topografiska förhållanden inom 

planområdet.  

Enligt Banverket (2001) kan sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp från 

tjockväggiga tankar uppskattas till 2 % för olyckor på järnväg (1 % punktering, 1 % stort hål). 

Här har en något mindre konservativ uppskattning gjorts att sannolikheten för utsläpp istället 

varierar mellan 0,2 % och 2 % (mest troligt 1 %). Därefter görs ett antagande om storleken 

på hålet. I RIKTSAM (2007) används tre hålstorlekar för att beräkna utsläppets storlek; litet 

(10 mm diameter), medelstort (30 mm diameter) och stort (110 mm diameter). I enlighet 

med VTI (1994) bedöms fördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp vara; 0,6; 

0,25 och 0,15 givet ett utsläpp. 
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Brandfarliga gaser (ADR/RID 2.1) 

Vid ett läckage av brandfarliga gaser kan utsläppet antända direkt, inte antända alls eller så 

sker en fördröjd antändning. När eller om gasen antänder får stor inverkan på 

konsekvensernas omfattning. 

Ett utsläpp av brandfarliga gaser kan skada människor dels genom förgiftning, dels genom 

värmestrålning eller tryckpåverkan om gasen skulle antända. Om ett utsläpp av brandfarlig 

gas inte antänder i direkt anslutning till olycka skulle ett drivande gasmoln kunna uppstå 

som sannolikt har toxiska effekter för människor. Ett sådant gasmoln skulle vara mycket 

lättantändligt eftersom en brännbar blandning bildas tillsammans med luftens syre. Energin i 

ett fordon, en cigarett eller ett gatljus skulle potentiellt kunna antända gasmolnet. Detta 

innebär att ett gasmoln med tillräckligt hög koncentration för att förgifta människor sannolikt 

antänder och leder till brännskador långt innan allvarlig förgiftning uppstår.  

Om ett utsläpp av brandfarlig gas antänds har följande tre scenarier beaktats: 

Jetflamma: Gasen skulle kunna antända direkt efter utsläppet och ge upphov till jetflamma. 

Beroende på utsläppets storlek och trycket i det tryckkärl som gasen förvaras i kan 

jetflamman nå storlekar på från några få meter upp till 75 m. Jetflamman kan skada 

människor och egendom dels genom en direkt träff av jetflamman och dels genom 

värmestrålning från flamman.  

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan inträffa om ett tryckkärl med 

kondenserad brandfarlig gas utsätts för extrem upphettning. Tryckkärlet förlorar då sin 

tryckbärande förmåga och briserar med ett stort eldklot som följd. Människor och egendom 

kan då skadas av värmestrålning och splitter eller stora kaststycken från t.ex. tryckkärlet. 

Denna händelse förväntas endas ske som en dominoeffekt av en jetflamma eller pölbrand, 

som i sin tur hettar upp det lastade tryckkärlet. En BLEVE bedöms konservativt inträffa i 1 % 

av de olyckor där en vagn med brandfarlig gas är involverad.  

Gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion: Dessa skadehändelser kan inträffa om inte 

gasmolnet antänder direkt efter att utsläppet inträffat. Ett gasmoln kan då driva iväg i 

vindriktningen och antända långt ifrån utsläppskällan. Vid en gasmolnsbrand bedöms 

endast allvarliga skador uppstå på de personer och byggnader som är inom molnet. Vid en 

gasmolnsexplosion kan en tryckvåg uppstå som skadar byggnader och i sin tur människor 

utanför gasmolnet. För att en gasmolnsexplosion ska inträffa krävs dock mycket stora 

mänger gas i gasmolnet och gasen måste vara väl omblandad med luft så att explosiva 

koncentrationer uppstår. En spridningsvinkel för gasmolnsbrand antas konservativt till 45°. 

Giftiga gaser (ADR/RID 2.3) 

Farligt godsklass 2.3, giftiga gaser, kan ha en starkt toxisk effekt om människor exponeras 

för något av dessa ämnen. Konsekvenserna som uppstår vid ett utsläpp av giftig gas beror 

bland annat på läckagets storlek, gasens toxicitet, vind- och väderförhållanden och 

områdets topografiska förutsättningar. I denna riskutredning antas alla vindriktningar vara 

lika sannolika. 
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Beräkningar av sannolikheter för utsläpp givet att en vagn spårar ur och hålstorlek är 

detsamma som för brandfarliga gaser och redovisas ovan. 

Spridning av gasmoln påverkas till stor del av rådande väderförhållanden. Beroende på 

bland annat vindstyrka och solinstrålning påverkas riktning och gaskoncentration. 

Gasmolnet sprids som en plym vars form är beroende av ett flertal faktorer, bland annat 

källstyrka och vindstyrka. Vid högre vindstyrkor blir plymen längre med smalare och vid 

lägre vindstyrkor blir plymen bredare men kortare (WSP 2016). Siffror för spridningsvinkel 

som redovisas i olika rapporter varierar mellan 15° (Thomasson 2017) och 60° (WSP 2016). 

Hänsyn har tagits till detta genom att anta att plymens vinkel vid ett utsläpp kan variera med 

15-60°. 

Exempel på mycket giftiga gaser som transporteras på svenska trafikleder är klor, 

ammoniak och svaveldioxid. På järnväg kan transporteras upp till ca 65 ton per vagn. I 

denna utredning har klor antagits utgöra 100 % av den transporterade mängden på järnväg, 

vilket är extremt konservativt. Statistik över vilka gaser som transporteras under klass RID 2 

finns inte tillgänglig, men efter att Akso Nobel lade ner sin tillverkning av klor i Bohus och 

Skoghall 2005 respektive 2011 bedöms transporter med klor vara försvinnande få. Klor 

tillverkas fortfarande i Stenungssund men transporter är sällsynt, under 2013 skedde inga 

transporter av klor (INEOS miljörapport 2013).  

Ammoniak och svaveldioxid är exempel på de mer giftiga gaser som transporteras på väg. 

På väg transporteras vanligen inte större mängder än 25 ton gas per fordon.  

A1.1.3 Brandfarliga vätskor (ADR/RID 3) 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna skadas 

allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är bensin, E85 

(etanol) och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos olika brandfarliga vätskor gör att de 

har olika stor benägenhet att antända, exempelvis antänder bensin och E85 mycket 

snabbare än diesel. Eftersom transportfördelningen mellan olika brandfarliga vätskor är 

okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som transporter med en 

lättantändlig vätska (hexan) vilket är en konservativ ansats då det är mer brännbart än 

bensin. 

Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning resulterar sannolikt i en 

pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den 

värmestrålning som pölbranden ger upphov till.  

Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle även kunna ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett 

stort utsläpp sker en varm dag och vätskan är flyktig skulle ett ångmoln kunna bildas och 

driva iväg. Ångmolnet skulle kunna antända och skada människor och byggnader bortom 

utsläppsplatsen. Denna händelse bedöms dock som osannolik och antas ske i ca 1,5 % av 

fallen. 

Sannolikhet för antändning av vätskepöl ligger mellan 10 och 30 % för järnväg i de 

riskutredningar som gåtts igenom, vilket huvudsakligen baseras på siffror från rapport som 
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publicerades 1993 för att analysera riskerna med farligt gods i Storbritannien (Purdy, 1993). 

För ett gasmoln ligger sannolikheten för antändning mellan 5 till 70 %.  

Sannolikhet för antändning av vätskepöl vid olycka på väg uppskattas vanligen till ca 3 % 

(WSP 2016, WUZ 2016) vilket precis som för järnvägstransporter baseras på den riskanalys 

som gjordes 1993 för Storbritannien (Purdy, 1993). För ett gasmoln bedöms 

antändningssannolikheten vara 50 %. Spridning av eventuellt gasmoln följer spridning enligt 

brandfarlig gas ovan. 

A1.1.4 Oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR/RID 5.1 och 5.2) 

Oxiderande ämnen (RID-klass 5.1) utgör en stor andel av alla vagnar innehållande farligt 

gods och är klassade som farliga i den mån att de kan fungera som katalysatorer vid 

brandförlopp men är inte brandfarliga i sig. Om ämnet kommer i kontakt med brännbart, 

organiskt material (t ex diesel, motorolja etc.) kan det leda till självantändning och kraftiga 

brand- eller explosionsförlopp.  

Organiska peroxider utgör endast en marginell del av antalet försändelser med farligt gods 

och har ur ett riskperspektiv liknande egenskaper som oxiderande ämnen. Antalet 

transporter av klass 5.2 läggs därför till antalet transporter av klass 5.1 

De ämnen som bedöms kunna leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak 

ej stabiliserade väteperoxider och vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % 

väteperoxid. För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, 

flegmatiseringsmedel, in för att minska reaktionsbenägenheten.  

Även ammoniumnitrat har historiskt sett varit inblandat i olyckor med kraftiga bränder och 

explosioner. När det transporteras som ADR/RID klass 5.1 är det dock i blandningar som 

minskar sannolikheten för detonation så mycket att detta bedöms vara mycket osannolikt. 

Enligt regelverket är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade väteperoxider eller 

vattenlösningar (d.v.s. utan flegmatiseringsmedel) med över 60 % väteperoxid på järnväg. 

Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara 

ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). 

Regler kring transport såsom användandet av skyddsvagnar mellan vagnar med farligt gods 

gör det mycket osannolikt att oxiderande ämnen kommer i kontakt med innehållet i en 

annan vagn med t.ex. brandfarliga vätskor.  

Genomgång av olika riskutredningar för farligt gods Sverige visar att de ingenjörsmässiga 

bedömningarna avseende explosion eller brand med klass RID/ADR 5.1 och 5.1 skiljer sig 

relativt mycket. Det intervall för sannolikheter bedöms dock vara tillräckligt konservativa.  

Gemensamt är att en uppskattning görs av sannolikhet för utsläpp av oxiderande ämnen 

samtidigt som ett utsläpp av organiskt material som därefter ger upphov till brand eller 

explosion. Bedömningarna skiljer sig relativt mycket mellan olika rapporter (WUZ 2016, 

Sweco 2016, WSP 2016). Blandning med annat organiskt material antas till mellan 10 och 

50 %, och att det därefter uppstår brand till ca 1 %, alternativt att en explosion inträffar med 

1 till 10 % sannolikhet. För vägtransporter ökar sannolikheterna för omblandning med 
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organiskt material eftersom lastbilen som transporterar ämnet och andra fordon har 

drivmedel som kan läcka ut vid en olycka.  

A1.2 Frekvensberäkningar för järnväg 

A1.2.1 Urspårning 

En grundläggande parameter vid beräkning av den uppskattade frekvensen (sannolikheten 

per år) för en olycka antalet tåg som passerar på sträckan.  

Andelen försändelser farligt gods (vagnar) baseras på statistik från åren 2013–2016 genom 

Älmhult baserat på statistik från Trafikverket (uppgift från Trafikverkets statistikavdelning 

2017). Andelen farligt gods av totala mängden gods är i nationell statistik ca 5 % 

(Trafikanalys 2015). För Älmhult är ca 3 %. 

Baserat på statistiken kan antalet vagnar per tåg och antal vagnar med farligt gods 

beräknas. Med hänsyn till den förväntade fördubblingen av trafiken och längre godståg 

antas antalet vagnar med farligt gods genom Älmhult vara dubbelt så många i 

riskberäkningarna jämfört med dagsläget. 

I de flesta riskanalyser i Sverige för har Banverkets modell från 2001 använts för att beräkna 

urspårningsfrekvens. Den statistik som ligger till grund för uppgifterna i den modellen bygger 

på erfarenheter från 1980 och 90-talet, men det finns anledning att anta att tågsäkerheten 

förbättrats sedan dess.  

I en rapport från Evert Andersson, professor emeritus vid Järnvägsteknik på Kungliga 

Tekniska Högskolan, hänvisas till forskning gjord på statistik över urspårningar i Sverige 

(Andersson 2014) under åren 2003–2012. Utifrån denna statistik kan följande antaganden 

göras avseende sannolikheten för urspårningar: 

• Urspårning sker i medeltal 7×10-8 per tåg-km (oavsett hastighet och tågtyp) 

Enligt UIC (Internationella järnvägsförbundet, 2002) kan det antas att sannolikheten för 

urspårning är 10 gånger större för godståg. Sannolikheten för persontåg beräknas då till ca 

2×10-8 och för godståg till 20×10-8 per tåg-km.  

Enligt UIC är också risken för urspårning i stationsområden med växlar 10 gånger större än 

på rakspår och kurvspår i övrigt. Andersson uppskattar att stationsområden utgör ca 15 % 

av den totala linjelängden i Sverige vilket efter beräkning ger följande 

urspårningssannolikheter för godståg:  

• ca 85×10-8 per tåg-km i stationsområden med växlar 

• ca 8,5×10-8 per tåg-km på rakspår och kurvspår i övrigt. 

Högre hastigheter ger lägre sannolikhet för urspårning, vilket antas bero på högre krav på 

banan och fordonen vid högre hastigheter.  

I Tabell A-1 redovisas indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen för godståg som 

använts i denna rapport. 
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Tabell A-1. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen. 

Parameter 
Prognos 
2040 

Fördelning som använts vid beräkningar 
(5- / 95-percentil för normalfördelning) 

Antal godståg per dag 90 80 – 100 

Antal dygn med trafikering per år 364  

Antal vagnar per tåg  ca 40  

Medelvärde för antal godsvagnar 
som förväntas spåra ur vid olycka 

 2,5 – 4,5  

Andel farligt godsvagnar 4 % 1–3 % 

Urspårningsfaktor per tågkm, 
godståg 

85×10-8 +/- 25 % 

Urspårningsfaktor, persontåg 8,5×10-8 +/- 25 % 

 

Förväntad urspårningsfrekvens för godståg genom Älmhult (på 1 km) blir då  

90×364×85×10-8 ≈ 2,8×10-2 per år, vilket motsvarar ca en urspårning på 35 år.  

Vid en urspårning kan hela tåget spåra ur, men oftast spårar ca 3,5 vagnar ur (VTI 1994). 

Att någon av vagnarna som spårar innehåller farligt gods kan beräknas enligt följande 

formel: 

1 − (1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑝å𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑟 = 7% 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑟𝑠𝑝å𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

Vilket ämne som finns i en vagn som spårar ur baseras på fördelningen mellan olika 

godsklasser. Då denna information är konfidentiell kan inte detaljer återges i denna rapport. 

Underlaget är för litet för att dra några noggranna slutsatser om eventuella trender över tid. 

Ett medelvärde för perioden 2013–2016 används för att räkna ut den procentuella 

fördelningen mellan godsklasser och denna fördelning antas vara samma 2040.  

Beräkning med ovanstående parametrar ger att frekvensen för olycka med farligt gods ska 

ske på 1 km av Södra stambanan genom Älmhult är 0,002 per år, eller ca en olycka per ca 

500 år, fördelat över RID-klasserna enligt Tabell A-2. 
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Tabell A-2. Beräknad frekvens för urspårning av en vagn som innehåller respektive RID-klass. 

 Södra stambanan  

genom Älmhult 

ADR 1 – Explosiva ämnen 1,3∙10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 2,9∙10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 9,6∙10-5 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8∙10-4 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,1∙10-4 

 

Som jämförelse har även beräkningar genomförts med Banverkets modell från 2001 och 

vilket resulterar i en urspårningsfrekvens för sträckan på ca 2×10-3 per år. Skillnaderna blir 

inte betydande i detta fall, och det högre värdet används. 

I Banverkets modell beror ca 50 % av urspårningarna på vagnfel. Ett argument för att inte 

använda den modellen för att uppskatta urspårningsfrekvens inom ett visst område är att 

vagnfelen i många fall inte leder till en någon större urspårning förrän tåget passerar en 

växel eller går in i en kurva. En urspårad vagn kan släpas med av tåget en betydande 

sträcka utan att lokföraren uppmärksammar det (Andersson 2014). Alltså, vagnfel bidrar till 

urspårningar men var själva urspårningen sker styrs mer av banans egenskaper, något som 

inte fångas upp i Banverkets modell från 2001. 

A1.2.2 Utsläpp vid urspårning 

För tunnväggig tankvagn anges i Banverkets modell att sannolikheten för punktering är 

25 % och sannolikheten för stort hål 5 % vid olyckor som inträffar i den största tillåtna 

hastigheten på banan (Banverkets 2001). Det finns statistik från studier över olyckor i USA 

som tyder på att ju högre hastighet desto sannolikare är ett utsläpp av farligt gods (Barkan 

et al. 2003), och även i den studien ligger sannolikheten för utsläpp mellan ca 5 och 25 %. 

Sambandet är relativt osäkert och därför används här ett intervall på 5–25 % 

(normalfördelning) för sannolikheten att ett utsläpp ska ske givet en urspårning. Någon 

skillnad görs inte här på storleken på utsläppet utan det fångas istället upp i fördelningen av 

konsekvensavstånd, se Bilaga B.  

Tjockväggiga tankar (med tryckkondenserad gas RID-klass 2 är betydligt mer robusta och 

bedöms i de flesta riskutredningar ha en sannolikhet för utsläpp som är 1/30 av den för 

tunnväggiga tankar (Banverket 2001).  

För alla ämnen utom RID-klass 1 gäller att ett utsläpp måste ske innan det kan få 

konsekvenser för omgivningen. 

A1.2.3 Frekvens för scenario med farligt gods på järnväg 

Nedan redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen från 

respektive RID–klass (Tabell A-3). Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger 
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på en sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 

konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren. 

Tabell A-3. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av Södra stambanan genom Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot 
givet utsläpp (%) Beräknad 

frekvens 
(medelvärde) 

Min 
Mest 
troligt 

Max 

1 Explosion* 0,1 0,2 1 5,0×10-9 

2.1 

Jetflamma 10 20 30 2,2×10-7 

Gasmolnsexplosion 5 50 70 4,5×10-8 

BLEVE 0,1 0,13 1 4,4×10-9 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 5,3×10-7 

3 
Gasmolnsbrand 1 1,5 3 1,3×10-6 

Pölbrand 10 20 30 1,6×10-5 

5 
Brand 0,02 0,05 0,07 1,7×10-8 

Explosion 0,001 0,003 0,004 1,1×10-08 

*För RID-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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A1.3 Frekvensberäkningar för lastbilstrafik 

A1.3.1 Frekvensberäkningar för trafikolycka med lastbil 

Sannolikheten för olycka med lastbil beräknas enligt följande ekvation: 

𝑃𝑂 = 𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝐿 ∙ 𝐹 ∙ 365  

𝑁 = Antalet lastbilar per dygn (ÅDTtung) 

𝑄 = Olyckskvot (antalet olyckor/ fordonskilometer) 

𝐿 = Längd för berörd vägsträcka (km) 

𝐹 = Korrigeringsfaktor för antalet fordon per olycka 

 

Denna beräkning upprepas för varje ADR-klass för 1 km väg.  

Eftersom det saknas lokal statistik över hur stor andel av lastbilarna som transporterar farligt 

gods och fördelningen mellan olika ADR-klasser på sträckan antas det följa Sveriges 

nationella statistik. Andelen farligt gods uppskattas till 3-3,5 %. 

Olyckskvoten Q baseras på Vägverkets modell för olycka med tunga fordon (1998). 

Korrigeringsfaktorn för antalet fordon per olycka (F) ansätts till 1,8 för tätort och 1,5 i 

landsbygd enligt Vägverket (1998). För att få med parametern i osäkerhetsanalysen ansätts 

en variation på +/- 25 %. Beräknade frekvenser (sannolikhet per år) för olycka med fördelat 

på olika godsklasser redovisas i Tabell A-4. 

Tabell A-4. Beräkning av olycksfrekvenser (sannolikhet per år) på vägar i Älmhult. 

 Väg 120 Väg 23 

Antal lastbilar per dygn 600 1500 

Olyckskvot 0,8 0,4 

Korrigering flera fordon 1,8 1,5 

Olyckfrekvens per år, farligt gods 0,010 0,011 

ADR 1 – Explosiva ämnen 3,3×10-6 3,4×10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 7,1×10-4 7,4×10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 4,7×10-9 4,9×10-9 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8×10-3 5,0×10-3 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,3×10-4 2,4×10-4 
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A1.3.2 Utsläpp vid en trafikolycka med lastbil 

För att beräkna hur stor sannolikheten för ett utsläpp i händelse av en olycka är, studeras 

sannolikheten för att en tank brister. Ofta har en modell utvecklad av Statens väg- och 

transportforskningsinstitut och detaljerad beskriven i VTI-modellen använts för att uppskatta 

detta (Statens räddningsverk 1996). I senare studier har man konstaterat att en del av 

underlaget och antaganden som modellen bygger på innebär stora osäkerheter för 

resultatet av beräkningarna (Ardin & Markselius 2016).  

Till exempel har andelen singelolyckor motsatt effekt i VTI modellen jämfört med 

verkligheten, där en hög andel minskar beräknad frekvens när antalet singelolyckor i själva 

verket utgör majoriteten av olyckor med farligt gods.  

Det har konstaterats att parametern olycksindex för farligt gods, som är ett mått på 

sannolikheten att en tank brister, är baserad på otillräckligt underlag och trots korrigering för 

hastighetsbegränsning bidrar den med betydande osäkerheter i beräkningen av frekvensen 

för olycka mer farligt gods. Man har sett att till exempel vägrenens lutning, liksom korsningar 

har påverkan på sannolikheten för om tanken välter i samband med en olycka och därmed 

sannolikheten för utsläpp. 

Sannolikheten för läckage på tank med vätska kan enligt Trafikverkets modell för Yt- och 

grundvattenskydd (2013) ansättas till 0,03 oavsett hastighetsbegränsning på vägen. Det är 

ointuitivt att hastighet inte skulle ha någon betydelse så i brist på bättre underlag används 

VTI-modellen med en justering för att lastbilar inte ska ha högre hastighet än 90 km/h. Detta 

ger värden på index för farligt godsolycka som presenteras i Tabell A-5 nedan. I 

beräkningarna antas en osäkerhet på +/- 50 %. 

Tabell A-5. Sannolikhet för utsläpp givet olycka. 

Hastighetsbegränsning 50 60 70 80 90 100 110 

Index för olycka med 
farligt gods, tunnväggig 
tank 

0,02 0,07 0,11 0,195 0,28 0,28 0,28 

 

Gaser transporteras under tryck i tankvagnar med större tjocklek än vätskor och därmed 

större tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för läckage av 

det transporterade godset då sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med vätskor.  

A1.3.3 Frekvens för scenario med farligt gods på väg 

I Tabell A-6 redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen 

från respektive ADR–klass. Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger på en 

sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 

konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren.  
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Tabell A-6. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av väg 120 genom Älmhult samt väg 23 på sträckan som passerar 
Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot givet 
utsläpp (%) 

Beräknad frekvens 

(medelvärde, per 
år) 

Min Mest troligt Max Väg 120 Väg 23 

1 Explosion* 0,01 0,1 1 7,7×10-9 8,0×10-9 

2.1 

BLEVE 0,1 1 2 2,6×10-8 7,0×10-8 

Jetflamma 2 6 20 2,0×10-7 5,3×10-7 

Gasmolnexplosion (UCVE) 6 30 60 8,0×10-6 2,1×10-6 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 1,3×10-8 3,4×10-8 

3 
Pölbrand 2 3 13 2,3×10-5 6,2×10-5 

Gasmolnsbrand 0,1 1,5 3 8,0×10-6 2,1×10-5 

5.1 
Explosion 0,04 0,3 1 9,3×10-8 2,5×10-7 

Brand 0,3 0,35 0,4 8,7×10-8 2,3×10-7 

*För ADR-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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Bilaga B - Konsekvensberäkningar  
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B1 Inledning 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen, men skador kan 

uppkomma dels på grund av att en urspårad vagn hamnar utanför spåret eller om en 

urspårning leder till utsläpp med farligt gods.  

Konsekvensberäkningarna har gjorts i följande steg: 

Kriterier för vad som ska betraktas som risk för dödlig skada diskuteras för  

• tryckpåverkan vid explosion 

• värmestrålning vid brand 

• förgiftning vid exponering av giftig gas 

Avstånden inom vilka dessa kriterier uppnås för de olika scenarierna för varje godsklass 

har beräknats.  

B1.1 Typ av utbredning 

Beroende på typ av ämne som är inblandat blir utbredningen av konsekvensområdet runt 

olyckan olika. En del av de möjliga scenarierna påverkas av vindriktning och 

väderförhållanden medan andra beror på vilket håll ett läckage är riktat mot. För att 

beräkna risken för det planerade planområdet används värdena i Tabell B-1. 

Beroende på konsekvensavståndet och typ av spridning justeras den beräknade 

frekvensen för att få fram individrisken på olika avstånd. 

Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet. 

Tabell B-1. Typ av spridningsutbredning. 

Konsekvens Spridning Beräkningsfaktor 

BLEVE Alla riktningar 1 

Jetflamma En av sidorna och uppåt. 
Spridingsriktning beror på var 
hål uppstår. 

2/3 

Gasmolnsbrand I vindriktningen 45° 45/360 

Gasmoln, giftig gas I vindriktningen 22° 15-60/360 

Pölbrand Alla riktningar 1 

Oxiderande ämne Alla riktningar 1 

B1.2 Individriskbidrag beroende på konsekvensavstånd 

En olycka som inträffar på sträckan (1 km) har nödvändigtvis inte ett konsekvensavstånd 

som verkar över hela sträckans längd. Därför görs en korrigering för att räkna ut hur stor 

andel av frekvensen (som gäller på hela sträckan) som bidrar till individrisken på ett visst 
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avstånd från järnvägen. Andelen beräknas enligt följande formel, med de olika avstånden 

förklarade i Figur B-1: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 =
2 ∙ 𝑥

1 𝑘𝑚
 

𝑥 = √(𝑅2 − 𝑑2) 

 

Figur B-1. Skiss över hur individriskbidraget beräknas för avståndet d från transportleden. 

B1.3 Riskberäkning för urspårning 

För urspårning beräknas individrisken baserat på den modell som tagits fram av 

internationella järnvägsförbundet UIC. Modellen togs ursprungligen fram för att uppskatta 

sannolikheten att en konstruktion (brostöd eller liknande) träffas av ett urspårat tåg (UIC 

2002), men har här anpassats för att beskriva individ- och samhällrisk.  

Modellen bygger på att ett tåg spårar ur och därefter kan glida en viss sträcka på olika 

avstånd från spåret (se Figur B-2). 

 

Figur B-2. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en 
urspårning. 

Grundläggande för modellen är att ett tåg har en maximal sträcka (a) som det kan glida 

längs spåret baserat på tågets hastighet och en inbromsningsfaktor. Hur långt ifrån spåret 

ett tåg kan hamna beror också på modellen på hastigheten.  

Enligt Banverket (2001) är dock sambandet mellan hastighet och urspårning relativt svagt 

och istället har Banverkets modell för sannolikhet att tåget hamnar på ett visst avstånd (b) 

från spåret använts. 

x x 

d 
R 

a 

c d 

b 
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Individriskbidraget på olika avstånd (d) från spåret beräknas av sannolikheten att en 

urspårning sker på sträckan (a) multiplicerat med sannolikheten att tåget når ett visst 

avstånd (d) och kvoten mellan den maximala urspårningssträckan (a) och det maximala 

avstånd (c) som ett tåg kan glida på ett visst avstånd (d) från spåret. 

Samhällsriskbidraget baseras på den rektangel som utgörs av sträckan c och b – d.  

B1.4 Beräkning av areor för samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas som en summa av de areor som kan påverkas vid en olycka 

multiplicerat med sannolikheten per år (uppskattad frekvens) för påverkan för respektive 

area, detta multipliceras slutligen med befolkningstätheten som antas variera med 

avståndet från järnvägen enligt kapitel B1.5.  

Samhällsrisken har uppskattats för ett område på 150 meter på var sida om spåret. 

Eftersom scenarierna med farligt gods har någon typ av cirkulär utbredning beräknas 

areorna på olika avstånd från järnvägen som segment av en cirkel (se Figur B-3). 

 

Figur B-3. Principskiss för hur arean som påverkas bortom ett visst avstånd beräknas vid cirkulärt 
konsekvensavstånd. 

B1.5 Persontäthet 

Persontätheten som använts för de tre olika scenarierna för samhällsriskberäkningarna i 

redovisas i Tabell B-2.  

I samhället i stort befinner sig människor till största delen inomhus, därav ansätts att 95 % 

(99 % nattetid) av befolkningen befinner sig inomhus på avstånd av 15 meter från 

järnvägen och längre.5  

Det bebyggelsefria avståndet bedöms vara fritt från personer. Detta behöver 

nödvändigtvis inte stämma om det exempelvis finns befintlig väg, cykelbanan eller 

liknande närmare. Det bedöms dock ej vara avgörande för att bedöma vilka 

bebyggelsefria avstånd som är lämpliga att upprätthålla vid planering av tillkommande 

verksamhet och tas därmed inte med i beräkningarna.  

                                                      
5 Källa till Holländska riktlinjer. 
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Tabell B-2. Antaganden om persontäthet som använts i beräkningarna. 

Avstånd från 
järnväg (meter) 

Andel 
utomhus 
(dag) 

Andel 
inomhus 
(dag) 

Andel 
utomhus 
(natt) 

Andel 
inomhus 
(natt) 

Persontäthet 
per km2 

0-5 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

5-10 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

10-15 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

15-20 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

20-25 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

25-35 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

… … … … … … 

B1.6 Sannolikhet att omkomma inne/ute 

Att befinna sig inomhus ger i många scenarier ett viss skydd, exempelvis mot 
värmestrålning eller gas (VROM 2005). Vid beräkning av samhällsrisk har därför 
antaganden gjorts om att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre enligt Tabell 

B-3.  

För RID/ADR 1 – Explosiva ämnen och föremål är det istället omvänt så att avståndet för 

dödliga skador är kortare utomhus än inomhus. Avståndet för där en tryckökning är så 

stor att det kan leda till dödliga skador på en människa är betydligt kortare än det avstånd 

där väggar kan raseras och fönster splittras. Även om en person överlever en tryckvåg 

kan de skadas allvarligt av glassplitter eller att byggnadsdelar kollapsar. Därför används i 

beräkningarna två konsekvensavstånd, ett inomhus och ett utomhus men där 

sannolikheten att omkomma inomhus inte är 100% inom detta avstånd utan det avstånd 

som anges i tabellen.  

Antaganden om att omkomma inomhus antas vara konstant inom konsekvensavståndet, 

vilket precis som för konsekvensavståndet utomhus är en förenkling eftersom 

värmestrålning, tryckpåverkan och giftiga koncentrationer avtar med avståndet. För de 

flesta scenarier antas den fördelning som redovisas i Tabell B-3 vara en konservativ 

uppskattning då byggnader bör ge gott skydd.  
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Tabell B-3. Sannolikhet att omkomma inomhus vid de konsekvensavstånd som beräknats för 
oskyddade individer. 

Scenario Sannolikhet att omkomma inomhus* 

 Uniforma fördelningar 

ADR/RID 1 – Explosion, raserade 
byggnader/splitter 

40-60 % 

ADR/RID 2.1 – Jetflamma, gasmolnsbrand 

 

25-75 % 

 

ADR/RID 2.3 – Giftigt gasmoln 25-75 % 

ADR/RID 3 – Gasmolnsbrand 

ADR/RID 3 – Pölbrand 

25-75 % 

25-75 % 

ADR/RID 5 – Brand 

ADR/RID 5 – Explosion 

25-75 % 

40-60 % 

* Inom det konsekvensavstånd som beräknats för oskyddade individer. 

B2 Sammanställning över konsekvensavstånd 

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i många 

olika riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys 

av farligt gods har utarbetat egna modeller för konsekvensberäkningar. 

Eftersom det finns olika sätt att göra dessa beräkningar, och att inparametrar kan väljas 

olika, så finns det en osäkerhet i dessa konsekvensavstånd. Därför har en 

sammanställning gjorts med beräknade konsekvensavstånd som använts i andra 

riskutredningar i Sverige (Sweco, 2016; WUZ, 2016; WSP, 2016; Briab, 2016; 

Brandskyddslaget, 2015), och utifrån dessa underlag har ett troligt intervall för olika 

olycksscenarier uppskattats (för järnväg se Tabell B-4, för väg se Tabell B-5). Tabellen 

åskådliggör vilka scenarier som kan uppkomma kopplat till respektive klass och 

konsekvensavstånd för dessa scenarier. Avstånden har använts som ingångsparametrar i 

beräkningarna av individ- och samhällsrisk. 

Eftersom det finns anledning att tro att mindre utsläpp är mer sannolika än större (VTI 

1994) påverkas sannolikhetsfördelningen för konsekvensavstånden med en förskjutning 

mot de kortare avstånden. Detta beror på att behållarna och tankarna är utformade för att 

tåla påfrestningar och det därför är mer sannolikt med mindre hål än större. 
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Tabell B-4. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 25 60 250 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 
30 60 150 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 100 200 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 25 90 

Gasmolnexplosion - och brand 
Pertfördelning 

10 30 300 

2.3 Giftigt gasmoln 
Pertfördelning 

20 100 1200 

3 
Pölbrand Pertfördelning 10 20 45 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) Pertfördelning 20 25 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 125 

Brand Pertfördelning 10 15 40 

 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 

konsekvenser på ett visst avstånd från spåret. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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Tabell B-5. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 30 100 200 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 10 50 140 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 150 250 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 40 90 

Gasmolnsexplosion/UVCE Pertfördelning 15 50 250 

2.3 Giftigt gasmoln Pertfördelning 10 200 1000 

3 

Pölbrand Pertfördelning 10 20 40 

Gasmoln från avdunstning 
(UVCE) 

Pertfördelning 10 20 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 60 

Brand Pertfördelning 10 30 40 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 

konsekvenser på ett visst avstånd från vägen. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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B3 Förväntat antal omkomna per scenario 

B3.1 Järnväg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 

beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-6. Det är detta värde som 

tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 

(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Tabell B-6. Sammanställning över beräknat antal omkomna för varje scenario på Södra stambanan. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 

Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B3.2 Väg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 

beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-7. Det är detta värde som 

tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 

(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Nedan redovisas antal förväntat omkomna för scenariot med en persontäthet på 10 000 

personer/km2 35 meter från vägen. 

Tabell B-7. Förväntat antal omkomna för respektive scenario, med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 på olika avstånd från vägen. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 
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Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B4 Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser 

Övriga RID-klasser, som inte beskrivits ovan, bedöms inte utgöra någon betydande risk 

för området och anledningarna till detta motiveras nedan. 

RID- klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen, beräknas inte eftersom en brand med 

brandfarliga fasta ämnen inte bedöms spridas särskilt långt utanför olycksområdet och 

mängderna som transporteras på det svenska väg- och järnvägsnätet är små.  

RID-klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten kan vid en 

olycka få allvarliga konsekvenser om brandfarlig gas bildas. Konsekvenser av olyckor 

med klassen bedöms inte för det aktuella område främst p.g.a. av två anledningar. Den 

första är att det transporteras små mängder. Den andra är att olyckstypen förutsätter att 

ytterligare en händelse (uppblandning med vatten) ska inträffa förutom läckage och 

antändning. Frekvensen för en sådan olycka bedöms därmed som så liten att olyckstypen 

får marginell påverkan på den totala samhällsrisken. 

RID-klass 6 - Giftiga och smittförande ämnen omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet 

är känt eller efter djurförsök kan befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller 

under kort tid av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring, 

kan vara hälsoskadliga eller leda till döden hos människor. Smittförande ämnen avser 

ämnen som är kända för att kunna innehålla patogener. Patogener är mikroorganismer 

(inklusive bakterier, virus, parasiter och svampar) eller andra smittförande substanser, 

exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur. Det bedöms 

som osannolikt att en olycka med giftiga ämnen ger konsekvenser för omgivningen 
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eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenser av olycka med giftiga ämnen 

bedöms därför inte i denna utredning. 

RID-klass 7 - Radioaktiva ämnen omfattar ämnen som kan ge upphov till strålskador, 

både på kort och lång sikt. Det bedöms som osannolikt att en olycka med radioaktiva 

ämnen skall ske eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenserna bedöms 

därför inte i denna utredning. 

RID-klass 8 – Frätande ämnen. Ett utsläpp av frätande ämnen (exempelvis svavelsyra 

eller salpetersyra) kan resultera i häftiga reaktioner vid kontakt med metall, vatten eller 

brandfarliga ämnen och i vissa fall även brand med strålningspåverkan och 

brandspridning som följd. Konsekvenserna av ett utsläpp bedöms dock vara begränsade 

till utsläppsplatsens närområde. Därför bedöms inte konsekvenserna av en olycka med 

denna klass. Åtgärder som begränsar vistelse i närområdet till transportleden, skyddar 

mot spridning av vätskor och mot bränder skyddar även mot händelser som kan orsakas 

av frätande ämnen. 

RID-klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål omfattar ämnen och föremål som utgör 

en fara under transport, vilka inte omfattas av definitionen för andra klasser. Exempel på 

ämnen och föremål är miljöfarliga ämnen, litiumbatterier, vattenförorenade vätskor mm. 

Olyckor med denna klass bedöms inte kunna ge några betydande konsekvenser och 

bedöms därför inte i denna utredning. 
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  sida 1(2)

FASTIGHETSFÖRTECKNING
Upphävande av del av detaljplan del av Häradsbäcks samhälle, Älmhults kommun

Upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett
område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping,
Kronobergs län”, Älmhults kommun

Inom planområdet Skickat

FASTIGHET: ÄLMHULT HÄRADSBÄCK 2:1
ÄGARE:    Prästlönetillgångar, Svenska kyrkan
          PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR I VÄXJÖ STIFT

BOX 527
351 06 VÄXJÖ

FASTIGHET: ÄLMHULT HÄRADSBÄCK 2:4
ÄGARE:    Astrid Svensson

ÄLMHULTSVÄGEN 21
34392 HÄRADSBÄCK

FASTIGHET: ÄLMHULT HÄRADSBÄCK 2:12
ÄGARE:    HÄRLUNDA BYGDEGÅRDSFÖRENING UPA
          c/o ELINOR ERIKSSON
          LÅNGASJÖMÅLA
          34392 HÄRADSBÄCK

Utanför planområdet Skickat

FASTIGHET: ÄLMHULT HÄRADSBÄCK 2:10
ÄGARE:    Pascal Menze
          Geschwand 25
          91286 Obertrubach

Tyskland
          
FASTIGHET: ÄLMHULT HÄRADSBÄCK 2:11
ÄGARE:    ÄLMHULTS KOMMUN        
          BOX 500
          34323 ÄLMHULT

FASTIGHET: ÄLMHULT HÄRADSBÄCK 2:23
ÄGARE:    Astrid Svensson
          ÄLMHULTSVÄGEN 21
          34392 HÄRADSBÄCK

FASTIGHET: ÄLMHULT HÄRADSBÄCK 2:3
ÄGARE:    Per-Erik Ando Jonsson
          ÄLMHULTSVÄGEN 19
          34392 HÄRADSBÄCK
ÄGARE:    Elfriede Spindler
          ÄLMHULTSVÄGEN 19
          34392 HÄRADSBÄCK
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  sida 2(2)

FASTIGHETSFÖRTECKNING
Upphävande av del av detaljplan del av Häradsbäcks samhälle, Älmhults kommun

Gemensamhetsanläggning, servitut och andra rättigheter inom eller direkt angränsande planområdet

Rättighetstyp: Officialservitut
Ändamål: Vägändamål, 6 m.
Aktbeteckning: 07-HÄU-312
Belastar: Häradsbäck 2:12
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck 2:11

Rättighetstyp: Ledningsrätt
Ändamål: Optisk fiberkabel
Aktbeteckning: 0765-11/44.1
Belastar: Häradsbäck 2:1, 2:12 m. fl.
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck fiberförening ekonomisk förening

Rättighetstyp: Byggnadsförbud enligt väglagen
Ändamål: Byggnadsfritt område utmed allmän väg
Aktbeteckning: 0765-P87/16
Belastar: Häradsbäck 2:1

Till förteckningen hör kartbilaga.

Fastighetsförteckningen upprättad 2022-05-24

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen
Älmhults kommun

Följebrev skickades 20??????????????? till samtliga adressater.

Karin Wennberg
Planarkitekt
Älmhults kommun
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© Lantmäteriverket i2007/797 (Älmhults Kommuns avtal)

Kartbilaga till fastighetsförteckning för Upphävande av del av detaljplan
”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle
i Almundsryds köping, Kronobergs län”, Älmhults kommun

2022-04-27

Utskriven av: MAJE25

Skala 1:1000

Planområdets begränsningslinje orangefärgad.
Kartskissen innehåller detaljer med olika kvalitet och har ingen rättsverkan.
Vid funderingar kontakta kartavdelningen på Miljö- och byggförvaltningen.

2:1 Kattesjön

STENBROHULTS-

KVARNATORP

   1:3

KVARNATORP

HÄRADSBÄCK

   2:12

2:23

2:10

2:11
2:1

2:4

2:3

2:4
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 119 Omfördelning av medel till laddstolpar i 
centrala Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/108 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 150 000 

kronor från projekten 14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 
Korsningspunkt Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i 
laddstolpar i centrala Älmhult.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Tekniska nämnden föreslog 2022-04-26, § 39, 
kommunfullmäktige att omfördela 300 000 kr för investering i laddstolpar i 
centrala Älmhult. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 78 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14  

• Karta daterad 2022-03-02  

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helén Bengtsson (S) och Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 78 Omfördelning av medel till laddstolpar i 
centrala Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/108 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 150 000 

kronor från projekten 14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 
Korsningspunkt Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i 
laddstolpar i centrala Älmhult.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Tekniska nämnden föreslog 2022-04-26, § 39, 
kommunfullmäktige att omfördela 300 000 kr för investering i laddstolpar i 
centrala Älmhult. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14  

• Karta daterad 2022-03-02  

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med tekniska nämndens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-14  1(2) 

 

 

Tekniska förvaltningen  
Elinor Johansson   
elinor.johansson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om nya laddstolpar i centrala 
Älmhult  
Ärendenummer TN 2022/30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska 
nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att omfördela 300 000 kr för 
investering i laddstolpar i centrala Älmhult. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 

• Karta daterad 2022-03-02 

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 

 
Ärendeberedning 
Tekniska nämnden fick sommaren 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda laddinfrastrukturen i Älmhults kommun. Detta arbete pågår och förväntas 
vara klart under hösten 2022. Under utredningens gång har två platser i centrala 
Älmhult pekats ut som lämpliga för byggnation av laddstolpar. Då det i 
dagsläget är brist på laddplatser föreslår tekniska förvaltningen att nya stolpar 
upprättas innan den stora utredningen är klar för att skynda på processen. 
Platserna som pekats ut som lämpliga är Älmhultsbostäder AB:s fastigheter 
Olivia 11 och Örnen 1, se rapport Nya laddstolpar i centrala Älmhult. Målet är 
att de nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Den totala kostnaden för projektet är cirka 
300 000 kr. Tekniska förvaltningen har för avsikt att söka bidrag från 
Naturvårdsverkets klimatklivet. Bidrag kan sökas på upp till 50 procent av 
totalkostnaden. 
Finansiering 
Tekniska förvaltningen föreslår att pengar från projekt 14121 Korsningspunkt 
Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt Svanabodavägen omfördelas till 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-14  2(2) 

 

 

investering av laddstolpar enligt rapporten Nya laddstolpar i centrala Älmhult. 
De båda projekten som pengarna föreslås omfördelas ifrån är framflyttade till år 
2025 på grund av att kostnadsutvecklingen gjort projekten dyrare och de avsatta 
medlen inte längre räcker för att genomföra projekten. Projekt på 
Svanabodavägen behöver dessutom ytterligare utredning och en trafikanalys.  
Driftmedel för laddstolparna behandlas i budgetarbetet för 2023. 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kr för investering i laddstolpar i 
centrala Älmhult.  
 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor från projekten 

14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt 
Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i laddstolpar i centrala 
Älmhult. 

 
 
 
Elinor Johansson Anders Nyberg 
Utredningsingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 39 Nya laddstolpar i centrala Älmhult 
Ärendenummer TN 2022/30 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Föreslå kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor från projekten 

14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt 
Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i laddstolpar i centrala 
Älmhult. 

2. Tekniska nämnden fattar vid nästkommande sammanträde beslut om 
avgifterna för laddkostnad. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige, punkt 1 
Tekniska nämnden, punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september 2022. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden 
föreslår kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor för investering i 
laddstolpar i centrala Älmhult. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 

• Karta daterad 2022-03-02 

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska nämnden fattar vid nästkommande 
sammanträde beslut om avgifterna för laddkostnad. I övrigt enligt tekniska 
förvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 2022-03-08  1(5) 

 
Tekniska förvaltningen     
Elinor Johansson 
0476-55180 
elinor.johansson@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Älmhults kommun 
 

Nya laddstolpar i centrala Älmhult 
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 Rapport  

 2022-03-08  2(5) 
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 Rapport  

 2022-03-08  3(5) 

 
Inledning 
Tekniska nämnden fick sommaren 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda laddinfrastrukturen i Älmhults kommun. Detta arbete pågår och förväntas 
vara klart under hösten 2022. Utredningen sker i samarbete med 
Älmhultsbostäder AB (ÄBO) och har i ett första skede pekat ut två platser i 
centrala Älmhult som lämpliga för byggnation av laddstolpar. Då det i dagsläget 
är brist på laddplatser föreslår tekniska förvaltningen att nya stolpar upprättas 
innan den stora utredningen är klar för att skynda på processen.  
 

Syfte 
Elbilen blir ett allt vanligare inslag i trafiken i Sverige och Älmhults kommun är 
inget undantag. Huvuddelen av laddningen av laddfordon sker vid icke-publika 
laddplatser i Sverige, det vill säga vid bostaden och arbetsplatsen där fordonet är 
parkerat under en längre tid. Även om publik laddinfrastruktur står för en liten 
del av laddningsbehovet kan tillgängligheten till publik laddinfrastruktur ha en 
viktig roll för personers förtroende för elfordon.  
Antalet laddfordon har ökat kraftigt de senaste åren och de befintliga offentliga 
platserna i centrum räcker inte längre till. Syftet med investeringen i nya 
laddstolpar är att fler ska känna sig trygga med att köra laddfordon samt att ge de 
som redan kör laddfordon möjligheten att ladda i centrala Älmhult. 
 

Avgränsning 
Denna investering är begränsad till samarbetet mellan tekniska förvaltningen och 
Älmhultsbostäder AB och berör därför enbart centrala Älmhult. Den större 
rapporten som beräknas vara klar under hösten 2022 behandlar laddinfrastruktur 
för hela Älmhults kommun.  
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 Rapport  

 2022-03-08  4(5) 

 
Förslag på platser för nya laddstolpar 
Tekniska förvaltningen har i samarbete med ÄBO tagit fram två platser som 
anses lämpliga för laddstolpar. Det rör sig om ÄBO:s parkering på Prinsgatan 
(Olivia 11) och ÄBO:s parkering på Södra Parkgatan (Örnen 1), se bilaga 1. 
 
Olivia 11 
Fastigheten Olivia 11 ligger i korsningen mellan Köpmangatan och Prinsgatan. 
och ägs av ÄBO. Fastigheten har ett mycket bra läge för laddstolpar då de kan 
samutnyttjas på ett bra sätt vilket är en förutsättning för att få en hög 
utnyttjandegrad. Människor som arbetar i centrala Älmhult, kan ladda sina 
fordon under dagtid medan boende i området kan ladda nattetid.  
I ett första steg planeras cirka 4 laddstolpar med två uttag på varje stolpe 
placeras på fastigheten. Utöver dessa platser kommer snabbladdning 
möjliggöras. Alla stolpar blir publika men kan även hyras av boende i ÄBO:s 
fastigheter.  
 
Örnen 1 
Fastigheten Örnen 1 ligger i korsningen mellan Södra Parkgatan och Södra 
Krongatan. Fastigheten har ett mycket bra läge för kommunens poolbilar och 
besökande till kommunhuset samt besökande till centrala Älmhult. Fyra 
laddstolpar med två uttag på varje stolpe placeras på fastigheten. Detta möjliggör 
laddning för åtta bilar. Fyra av platserna reserveras till kommunens egna 
poolbilar som tidigare stått på Prinsgatans parkering. De resterande fyra 
platserna blir publika.  
 

Betallösning till befintliga laddstolpar 
I dagsläget har Älmhults kommun publika laddstolpar på två platser, parkeringen 
på Prinsgatan och vid stationen, totalt tre laddstolpar med två uttag på varje, se 
bilaga 1. Utöver det finns två laddstolpar med två uttag på varje för kommunens 
poolbilar på Prinsgatans parkering. Då poolbilarna planeras flyttas till Örnen 1 
blir stolparna på Prinsgatan publika. Samtliga laddstolpar kommer vara utrustade 
med betallösning. 
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 Rapport  

 2022-03-08  5(5) 

 
Ekonomi 
ÄBO och tekniska förvaltningen står för investeringen och tar in ett externt 
företag som tillhandahåller en betallösning samt utför för drift och service av 
anläggningarna. Investeringskostnaden för åtgärder på fastigheten Olivia 11 står 
ÄBO för medan tekniska förvaltningen bekostar åtgärderna på Örnen 1. 
Investeringskostnaden för Örnen 1 uppskattas bli cirka 300 000 kr. Detta 
genererar kapitaltjänstkostnader på cirka 25 000 kr per år. Bidrag från 
Naturvårdsverket (Klimatklivet) går att söka för upp till 50 procent av 
investeringskostnaden. Om bidrag beviljas kommer kostnaden för projektet att 
reduceras med motsvarande summa. 
Driftkostnaden för de befintliga stolparna samt de nya stolparna på Örnen 1 till 
företaget som tillhandahåller betallösning, service och drift blir uppskattningsvis 
165 000 kr per år de första två åren. Efter två år beräknas beläggningsgraden 
vara så pass hög att stolparna börjar generera inkomster. Inkomsterna uppskattas 
bli cirka 10 000 kronor per stolpe och år vilket skulle innebära 90 000 kr per år. 
Då driftskostnaderna och intäkterna är grovt uppskattade bör en utvärdering ske 
inför budget 2024. 

 

Tidsplan 
Planen är att ha de nya laddstolparna på plats så snart som möjligt efter 
sommaren. Målet är att de är på plats i september.  
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Befintliga laddstolpar
Nya laddstolpar

Älmhult

Sign:

Tekniska förvaltningen   2022-03-02

Skala 1:4000 (A4)Ritad av: EJ

Koordinatsystem i plan:
SWEREF 99 13 30

Koordinatsystem i höjd:
RH 2000

Nya laddstolpar i centrum
Bilaga 1
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 120 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
Ärendenummer KS 2021/240 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige antar reviderad måltidspolicy enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2022-05-24 med följande 
tillägg: 
• Mening läggs till under "goda måltider": Mat lagad från grunden ska i 

möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.   
• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på 

"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. 
Återredovisas september 2022. 

• Mening läggs till under integrerade måltider: "Inriktningen ska vara att 
våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning." 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-05-24. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 79 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24  

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16  

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16  

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar följande som tillägg till arbetsutskottets förslag: 

• Mening läggs till under "goda måltider": Mat lagad från grunden ska i 
möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.   

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på 
"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. 
Återredovisas september 2022. 

• Mening läggs till under integrerade måltider: "Inriktningen ska vara att 
våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning." 

 

Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkande 1–3.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) tilläggsyrkanden 1–3 och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 79 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
Ärendenummer KS 2021/240 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-05-24. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24  

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16  

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16  

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Stefan Jönssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll 
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse - måltidspolicy  
Ärendenummer KS 2021/240 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-05-24. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-24 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24  

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16  

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16  

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19  
 
 
Ärendeberedning 
Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som 
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter. 
Måltidsavdelningen producerar och serverar måltider och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen är de mottagande 
verksamheterna. Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt 
hanterar måltider inom ramen för sitt uppdrag. 
Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med 
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö men 
också att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att 
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förvaltningarna har en gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar 
förutsättningar för en god utveckling av måltidsarbetet i kommunens 
verksamheter. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
kommunledningsförvaltningens förslag på reviderad måltidspolicy, daterad 
2022-05-24.  
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2022-05-
24. 

 
 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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1. Inledning 
Mat och måltider är centrala i våra liv som njutning, mötesplatser och 
kulturbärare. Med mat och måltider uttrycks kulturell tillhörighet, livsstil och 
identitet. Måltider fyller en central funktion för barns ätande och lärande i 
förskola, bidrar till goda resultat för elever i skolan och är en central del av vård 
och omsorg till äldre. 
Att aktivt främja goda och hållbara måltider bidrar till nöjda matgäster och stolt 
personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn och elever en förutsättning 
att utveckla goda hälsosamma matvanor och en sund inställning till mat. I vård 
och omsorg bidrar måltiderna grundläggande till att förebygga undernäring, 
sjukdom och bevara funktioner hos äldre. Dessutom bidrar de till god livskvalitet 
och fyller en viktig social funktion. 
Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som 
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter. 
Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt hanterar måltider 
inom ramen för sitt uppdrag. 

1.1 Syfte 
Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med 
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö samt 
att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att förvaltningarna har en 
gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar förutsättningar för en 
god utveckling av måltidsarbetet i kommunens verksamheter. 

1.2 Rutiner och överenskommelser 
Kvalitetskrav och tillvägagångssätt för genomförandet hänvisas till ”Rutiner för 
Måltidsverksamheten”. Beställningar och separata överenskommelser upprättas 
mellan berörda förvaltningar per budgetår. 

1.3 Uppföljning 
Måltidspolicyn följs upp då behovet i verksamheterna ändras och vid varje ny 
mandatperiod. 
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2. Kvalitetssäkring genom Måltidsmodellen 
Utgångspunkten för kvalitetssäkring av måltider är Livsmedelsverkets 
Måltidsmodell. Modellen består av sex pusselbitar som bildar en helhet kring 
måltiderna: god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker. 

 

Figur 1 Livsmedelsverkets Måltidsmodell (2011). 
 
 
 

Goda måltider 
När maten tillagas med bra råvaror, god kunskap och känsla 
för matgästens behov bidrar det till både matglädje, kvalitet 
och att maten kommer gästerna till godo. 
 
 

Integrerade måltider 
Måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten.  
Exempelvis kan pedagoger på förskolan och i skolan delta i 
barnens måltider, använda ”Måltidspedagogik – lek och lär 
med mat” eller integrera måltider i olika läroämnen där det 
passar in.  

Även inom vård- och omsorg kan måltiderna integreras genom att de äldre deltar 
i avdelningskökets arbete med måltiderna. Hänsyn tas till individens egna 
preferenser, vanor och behov och måltiderna bör anpassas utifrån detta. 

 

Trivsamma måltider 
Måltiden bör få den tid den behöver. Måltidsmiljön 
anpassas till gästernas behov och arbetsmiljön och 
innefattar bland annat avsatt tid, buller, ljus och 
temperatur. I skolan behöver man få tid till att äta men 
också tid för att stå i matkö och för att ställa ifrån sig 
disken. Den sociala samvaron mellan barn/elever och de 
vuxna har stor betydelse för helhetsupplevelsen av 
måltiden. 
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I särskilt boende har varje gäst olika behov av tid och stöd för måltiden som skall 
tillgodoses. I särskilt boende bör varje måltid ge möjlighet till en trevlig 
måltidsupplevelse där den sociala samvaron är en av de viktigaste faktorerna. 

 

Miljösmarta måltider 
Älmhults kommun eftersträvar att upphandlade livsmedel 
bidrar till en hållbar utveckling för miljön och för bra 
livsvillkor för människor.  
Älmhults kommun eftersträvar låg klimatpåverkan 
avseende hur mycket energi det går åt för att producera de 
livsmedel verksamheterna använder i sina måltider.  

Ytterligare en aspekt för miljösmarta måltider är att ha kontroll över matsvinnet 
och eftersträva en så låg nivå matsvinn som möjligt. 
I miljöarbetet ingår det även att följa den nationella livsmedelsstrategin. I 
Älmhults kommun innebär det att använda handlingsplaner och konkreta 
åtgärder enligt av regionen beslutad Kronobergs Livsmedelsstrategi. 
Närproducerade livsmedel bör användas vid möjlighet. 
Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurs välfärd och hänsyn till 
miljön. Utgångspunkt i upphandlingar är svenska djurskyddsregler.  
Älmhults kommun väljer råvara baserat på en övergripande bedömning av 
miljöfaktorer varför det ibland kan bli en svenskodlad vara före en ekologisk från 
annat land om prisbild och säsong är mer fördelaktig för svensk råvara. 

 

Näringsriktiga måltider 
Måltiderna ska tillgodose matgästens behov av energi och 
näring. Barn och elever i skolan behöver näring för att 
växa, utvecklas och för att orka med dagen i förskola eller 
skola. Våra äldre behöver energi och näring för att orka 
ha en god livskvalitet. En god livskvalitet ger 
förutsättningar för att klara sina vardagsbestyr och främja 
fysisk och psykisk hälsa. 

Maten som erbjuds och serveras skall vara väl anpassad för gästens behov 
avseende näring och energi, därmed läggs en grund för vad en portion hälsosam 
mat innebär. Inriktningen ska vara att all mat och alla livsmedel som serveras i 
förskolan upp till gymnasieavslutningen håller samma höga kvalitet och 
näringsinnehåll. Det ska gälla oavsett var maten serveras, från förskolans 
frukostar, skolans utflykter till gymnasiets caféverksamhet. 
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Säkra måltider 
Alla som serverar mat åt andra är skyldiga att ha rutiner hur 
risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Egen-
kontrollprogrammet anpassas till den livsmedels-
verksamhet som bedrivs. 

Maten ska vara säker, gästerna ska få korrekt information och känna sig trygga i 
att inte bli sjuka av maten. Rutinerna ska vara dokumenterade och väl kända av 
berörd personal. 

 

3. Måltiden i verksamheten 
3.1 Livsmedelshygien och egenkontroll 
Livsmedelshantering i tillagningskök, mottagningskök, avdelningskök, 
seniorrestaurang, samt all caféverksamhet inom kommunens ramar omfattas av 
livsmedelslagstiftningen. Detsamma gäller när det serveras frukost och mellanmål 
i förskolan eller fritids eller för måltider som serveras vid skolans utflykter. Kravet 
är att det ska finnas rutiner för en säker mathantering när man lagar och serverar 
mat till någon annan. Se även avsnittet Säkra måltider. 
 
Gruppbostäder undantas från regeln då boendet räknas som en privatbostad (den 
boende lagar sin egen mat). 

 
3.2 Förskola, skola och fritidshem 
Inriktningen är att alla måltider ska utgå ifrån livsmedelsverkets riktlinjer och råd 
för de olika åldersgrupperna. Maten ska vara näringstät och främja en god hälsa. 
Måltidsavdelningen följer Livsmedelsverket riktlinjer och tillagar inga maträtter 
där jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön ingår. Till de grundläggande 
riktlinjerna hör även nordiska näringsrekommendationer samt Kost & Närings 
nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider vilka är 
grunden för de riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt 
arbete. 
Frukost respektive mellanmål baseras på bröd och/eller flingor eller müsli, 
proteinrika livsmedel som pålägg, mjölkprodukt eller berikad vegetarisk 
alternativ dryck och/eller yoghurt, grönsaker och frukt. Även här är det viktigt att 
söta och näringsfattiga livsmedel utesluts. 

I Livsmedelsverkets riktlinjer kan man läsa mer om generella råd: 

• Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. 

• Nationella riktlinjer för måltider i skolan. 
 

3.3 Skolans caféverksamhet 
Öppettiderna anpassas efter frukost och mellanmål, förmiddag och eftermiddag, 
cafeterian är stängd under lunchen. 
Utbudet i cafeterian bör ha samma inriktning som övrig måltidsverksamhet, 
näringsriktig och utan tomma kalorier. 
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3.4 Vård och omsorg 
För måltider inom särskilt boende gäller Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider 
i äldreomsorgen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
förebyggande av och behandling av undernäring.  
Grundläggande faktorer för att gästen / kunden ska tillgodogöra sig den energi och 
näring hen behöver är en bra måltidsordning. Måltiderna bör fördelas på tre 
huvudmåltider och tre till fyra mellanmål. 
För att bryta nattfastan kan en förfrukost serveras i anslutning till att kunden 
vaknat. Det är viktigt att nattfastan inte överstiger 11 timmar. De övriga 
måltidernas ordning beror på boendets tider. 
Måltiderna som serveras ska vara energirika och proteintäta.  
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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 113 Revidering av måltidspolicy (tidigare 
kostpolicy) 
Ärendenummer TN 2021/41 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

måltidspolicy daterad 2021-10-29 med ändringen att ta bort meningen ”på 
samma sätt som det traditionella jordbruket” under rubriken Miljösmarta 
måltider på sidan 6. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77. Dnr 2012/202 195 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit 
åt tekniska förvaltningen att revidera policyn. 
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. Förslaget har varit ute på remiss, svar har återkopplats och 
justeringar har utförts. Tekniska förvaltningens förslag till beslut är att tekniska 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad måltidspolicy. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-29.  

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16 

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2021-10-29 

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19 

• Tekniska nämndens beslut 2021-04-20, § 47 
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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kostpolicy för Älmhults kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-
30, § 77 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Henriksson (C) yrkar att ta bort meningen ”på samma sätt som det 
traditionella jordbruket” under rubriken Miljösmarta måltider på sidan 6 i 
underlaget Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2021-10-29. 
Helen Bengtsson (S) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars 
Henrikssons (C) yrkande.  
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande.  
Ordförande finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Lars 
Henrikssons (C) yrkande.  
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att tekniska nämnden beslutat i enlighet med 
Lars Henrikssons (C) yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för Lars Henrikssons (C) yrkande 
och NEJ för Helen Bengtssons (S) yrkande. 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Roland Johansson (M) X 

  

Jens Jörgensen (M) X 
  

Helen Bengtsson (S) 
 

X 
 

Kent Ballovare (S) 
 

X 
 

Malin Bengtsson (S) 
 

X 
 

Lars Henriksson (C) X 
  

Lars-Gunnar Gustafsson (L) X 
  

Totalt 4 3 0 
Fyra ledamöter röstade JA, tre ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod 
från att rösta. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kostchef  
Teknisk Chef  
Utbildningschef  
Socialchef 
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Tekniska förvaltningen  
Cecilia Blidö   
cecilia.blido@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Återkoppling på mottaget remissvar gällande 
måltidspolicy från Socialnämnden  
Ärendenummer TN 2021/XX 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till socialnämnden för yttrande innan den kan antas. 
Socialförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn 
delges att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt Verksamhetschef 
inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas ut mot enhetschef. 
Vidare yrkar socialnämnden bifall på förslag på revidering av måltidspolicy. 
Tekniska förvaltningen har tagit del av mottagna synpunkter och återkopplar 
med motivering. 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16.  

• Riktlinjer för bra måltider i äldreomsorgen, Livsmedelsverket. 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40  

• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  
 
 
Ärendeberedning 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till socialnämnden för yttrande innan den kan antas. 
Socialnämnden har låtit förvaltningen ta del av förslag till måltidspolicy. 
Förvaltningen delger att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt 
Verksamhetschef inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas 
ut mot enhetschef. Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt 
kring byte av professionstitel kommer att justeras till Enhetschef enligt framfört 
önskemål.  
Jakob Willborg (M) lämnade tilläggsyrkande där Socialnämnden yrkar på 
förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga måltider” på sida 7. ”Inriktningen 
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ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders 
sammansättning.”  
Tekniska förvaltningen ger följande återkoppling på tilläggsyrkandet: 
Självbestämmande, delaktighet och individanpassning är en viktig del i 
begreppet integrerade måltider och tydliggörs i Livsmedelsverkets gällande 
riktlinjer för bra måltider i äldreomsorgen:  
”Vanor och rutiner kring mat och måltider är en del av vår identitet och kan 
spegla en individs kulturtillhörighet, livsåskådning och tro. Måltiderna bör 
därför anpassas utifrån individens egna preferenser, vanor och behov”.  
Med utgångspunkt i gällande riktlinjer ser vi möjligheten att uttrycka betydelsen 
av tilläggsyrkandet under avsnittet integrerade måltider för att utifrån en 
helhetssyn få en bra koppling mellan lokal måltidspolicy och nationella 
riktlinjer.   
 
Tekniska förvaltningen föreslår  
Med hänvisning till ovan återkoppling på framförda yrkanden av Socialnämnden 
att dessa bifalles i enlighet med ovan förslag på placering av innehållet.  
 
 
Cecilia Blidö Anders Nyberg 
Kostchef Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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Tekniska förvaltningen  
Cecilia Blidö   
cecilia.blido@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar 
gällande måltidspolicy  
Ärendenummer TN 2021/XX 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan antas. 
Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn 
behöver ändras utifrån några punkter. Tekniska förvaltningen har tagit del av 
mottagna synpunkter och återkopplar med motivering.  
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16.  

• Riktlinjer för bra måltider i skolan, Livsmedelsverket. 

• Handlingsplan Förskola, Skola Gymnasium Fastställd av kommunchefen 
2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-04, fastställd av kommunchefen 2014-
02-06 § 3.  

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Remissvar måltidspolicy daterad 
2021-05-20.  

• Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30. 

• Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28. 

• Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) 
daterad 2021-04-20. 

 
Ärendeberedning 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan antas. 
Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn 
behöver ändras utifrån några punkter. Tekniska förvaltningen har tagit del av 
mottagna synpunkter och återkopplar motiverande svar på synpunkterna.  
Tekniska förvaltningen återkopplar först allmänt kring måltidspolicy:  
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En av de övergripande utgångspunkterna i måltidspolicyn är Livsmedelsverkets 
gällande riktlinjer för bra måltider i skolan (2018) och de uttrycker följande om 
folkhälsoplan och måltidspolitiskt program: 

• De flesta kommuner beskriver sina folkhälsomål i en långsiktig 
folkhälsoplan som vanligtvis bygger på den av riksdagen antagna 
nationella folkhälsopolitiken.  

• Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att samhället ska skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För 
matens del gäller folkhälsopropositionens målområde 10: bra matvanor 
och säkra livsmedel. En viktig förutsättning för att målet ska nås är att 
många aktörer bidrar. Många kommuner har ett måltidspolitiskt program 
eller en måltidspolicy som redskap i arbetet för målområde 10. 

• Det måltidspolitiska programmet kan också omfatta kommunens beslut 
gällande regeringens mål och inriktning för ekologisk produktion och 
konsumtion samt åtgärder för att minska matsvinnet och måltidernas 
miljöpåverkan.  

• Förutom att komma fram till mål och ambitioner är det viktigt att 
tydliggöra ansvarsområden och ta fram en plan för uppföljning. En 
måltidspolicy kan tydliggöra målsättningarna inom områden som 
måltidskvalitet (till exempel näringsriktig, hållbar, säker, god, trivsam och 
integrerad) och organisation (kompetens, mandat, ansvarsfördelning).  

Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt kring att varje 
nämnd ska ansvara för måltidspolicyn:  
Ansvarsfördelningen är något som är en viktig del i en måltidspolicy och vid 
utarbetningen av underlaget har referenser inhämtats från flera kommuner med 
aktuellt uppdaterade policys. Där framkommer tydligt varje nämnds och 
tjänstepersons ansvar i linje med det som beskrivs i förslaget till måltidspolicy i 
Älmhults kommun. Alla nämnder som är berörda av måltider behöver därmed ha 
ansvar för sin del i måltidsarbetet. I föreslagen måltidspolicy beskrivs 
ansvarsfördelningen där verksamhetschef inom måltidsavdelning har det 
övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor vad gäller 
måltidsverksamheten. Det inkluderar kostverksamhetens delar kring 
måltidsarbetet inklusive ansvar för verksamhet, organisering, utförande och 
budgetansvar.  
Här följer några konkreta exempel där utbildningsförvaltningen bedöms ha ett 
ansvar: 
Måltider som intas på förskoleavdelning där utförare i förskolan lägger upp mat, 
serverar vid borden, vid utomhusaktiviteter vid skolutflykter, idrottsdagar och 
liknande även hanteras av personal som tjänstgör i utbildningsförvaltningen. I de 
sammanhangen har utföraren av måltidshanteringen samma skyldigheter att 
säkerställa att gällande livsmedelslagstiftning följs och efterlevs. Vidare 
förekommer att förskoleavdelningar själva serverar frukost eller mellanmål och 
tar emot måltider från kök.   
Lagstiftningen inom livsmedelsområdet syftar till att maten som serveras ska vara 
säker och att ingen ska bli lurad av maten. Regelverket ställer krav på alla som 
hanterar livsmedel i hela kedjan från jord till bord.  
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I redan nu gällande Handlingsplan Förskola, Skola Gymnasium Fastställd av 
kommunchefen 2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-04, fastställd av 
kommunchefen 2014-02-06 § 3, framkommer att all mat som förtärs utanför våra 
restauranger ligger utanför kostenhetens ansvar och personal som medverkar i 
dessa måltider har samma regler att följa beträffande livsmedelssäkerheten som 
kostenheten har.  
Även en skolkafeteria lyder under livsmedelslagstiftningen och det ska finnas 
rutiner för att hantera, förebygga och åtgärda risker i samband med måltiderna för 
att säkerställa säkra måltider. Ansvaret för detta vilar på skolan som ansvarar för 
kafeterians servering.  
En annan aspekt som Livsmedelsverket tydliggör i riktlinjerna är att alla elever 
har minst 20 minuter att sitta ner och äta, utöver tid att ta mat och lämna disk, samt 
att skollunchen ska serveras mellan klockan 11.00-13.00. I gällande 
Handlingsplan beskrivs att i skolan arbetar vi med att det är en behaglig ljudnivå 
och att alla har möjlighet att äta i minst 20 minuter. Vidare ingår det i de 
pedagogiska delarna kring måltiderna bland mycket annat att eftersträva en 
ljudnivå som möjliggör en trivsam måltidmiljö. Måltiderna ska bidra till skolans 
pedagogiska uppdrag och används som ett verktyg i undervisningen. 
Livsmedelsverket beskriver detta som en del i integrerade måltider och att det 
finns en samsyn på skolan om vad en pedagogisk måltid är och de vuxnas roll vid 
måltiden.  
Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt om rektors 
ansvar kring arbetsmiljö:  
Skolverket och arbetsmiljölagstiftningen uttrycker att skolhuvudmannen har 
ansvaret för elevernas arbetsmiljö i skolan. Vi ser att vi i måltidspolicyn kan 
förtydliga formuleringen då det i gällande reglemente (fullmäktiges uppdrag till 
nämnderna) framkommer att nämnderna har fått ett mer utökat formellt 
personalansvar, bland annat när det gäller arbetsmiljö. Med anledning av detta 
ändrades också delegeringsordningarna. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter 
går från nämnd till förvaltningschef och sedan vidare ut i organisationen som 
exempelvis till rektor. 
Rektor har det övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor gällande 
den skolenhet man är rektor för. Ett exempel är kring elevernas måltider är att 
tillgodose behovet av specialkost och anpassade måltider. Elevhälsoteam finns 
kopplat till varje skola och där finns rektor, speciallärare/specialpedagog, kurator 
och skolsköterska. På en del skolor finns även andra personalkategorier 
representerade i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska arbeta hälsofrämjande 
utifrån olika yrkeskompetenser och samverka med dem som det finns behov av 
för att stödja elever till högre måluppfyllelse. Detta framkommer i Rutiner vid 
specialkost och anpassad måltid för att underlätta samverkan mellan kostenhet 
som vilar under Tekniska Förvaltningen och förskolor och skolor som vilar under 
Utbildningsförvaltningen. Tanken är att det ska ge en tydlighet i ansvarsfördelning 
mellan tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen och en ökad 
likvärdighet för våra elever som har behov av specialkost eller anpassad måltid.  
När det gäller synpunkten att personalen i köket underställas rektor och budget för 
verksamheten också så vilar det ansvaret på tekniska förvaltningen och 
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verksamhetschef inom måltidsavdelning.  Måltiderna är en tjänst som 
tillhandahålls på alla skolor och förskolor i utbildningsförvaltningens regi.  
Ett förtydligande gällande förslaget till måltidspolicy är att det beskrivs att rektor 
”ansvarar för att all personal har kännedom om lagar och regler inom skolan och 
har förutsättningar och kompetens för att följa dem”.  
Se ovan punkt där hänvisning kring fördelning av verksamhetschef för 
måltidsavdelning respektive rektors ansvar. Det ges hänvisning till gällande 
riktlinjer för bra måltider i skolan samt gällande handlingsplan för Förskola, Skola 
Gymnasium Fastställd av kommunchefen 2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-
04, fastställd av kommunchefen 2014-02-06 § 3 samt omnämnda rutiner vid 
specialkost och anpassad måltid.  
Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt om rektors 
ansvar kring öppettider i skolkafeteria:  
Livsmedelsverket uttrycker tydliga riktlinjer kring öppettider i skolkafeteria i 
riktlinjer för bra måltider i skolan.  
”För att så många elever som möjligt ska äta den lagade skollunchen är det 
olämpligt att skolkafeterian konkurrerar om matgästerna vid lunchtid. Bäst är om 
kafeterian har stängt under tiden lunchen serveras, men öppet för eleverna att köpa 
frukost och mellanmål på morgon och eftermiddag”.  
En annan aspekt är att utgångspunkten är att skolluncherna som tillhandahålls i 
skolrestaurangerna är kostnadsfria näringsriktiga måltider enligt skollagen. Det 
bör vara eftersträvansvärt att gemensamt uppmuntra alla elever att besöka 
skolrestaurangen för att tillgodogöra sitt behov av energipåfyllnad och näring för 
att klara skoldagen på bästa sätt.  
Tekniska förvaltningens återkoppling på synpunkten att få in möjligheten 
för viltkött: 
Håkan Pettersson (S) föreslår att ”Utbildningsnämnden beslutar att föreslå 
tekniska nämnden att under ”Svensk råvara” justera texten enligt förslag i kursiv 
stil eller på annat sätt få in möjligheten för viltkött. 
”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn 
tillmiljön, detta innefattar även viltdjur.” 
 
Föreslagen måltidspolicy är allmänt hållen och avgränsningen har satts vid att inte 
räkna upp specifika livsmedel utan att istället hänvisa till fördjupande 
referensmaterial. Viltkött ryms inom ramen för bra hållbara miljö- och 
klimatsmarta livsmedelsval. Svenska djurskyddsregler omfattar alla djur och den 
föreslagna måltidspolicyn inkluderar därmed även viltkött. Detta regleras i regler 
för upphandling gällande kött. I avsnittet om Miljösmarta måltider framkommer i 
förslaget att den nationella livsmedelsstrategin som är fastställd av Regeringen ska 
vara vägledande i miljöarbetet kring måltiderna. Regeringens bedömning är att 
produktion av vilt och renkött kan bidra till tillväxt i livsmedelskedjan. Sveriges 
viltstammar är en förnybar naturresurs som ger livsmedel av hög kvalitet med liten 
miljöpåverkan samt bidrar till sysselsättning och regional utveckling.  
Mot bakgrund av Nationella Livsmedelsstrategin och som en del i framtidens 
miljösmarta måltider i kommunens måltidsservering utför Tekniska förvaltningen 
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för närvarande ett arbete med att se över upphandlingsmöjligheten av viltkött för 
att kunna introducera detta på kommunens matsedlar under höst/vinter 2021/22.  
Med denna motivering ser vi att hänsyn redan tagits till att inkludera viltkött i 
föreslagen måltidspolicy.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår 
Med hänvisning till ovanstående punkter att ovan kompletterande information tas 
emot av utbildningsförvaltningen och att båda förvaltningar samverkar de 
uppkomna frågeställningarna för att nå en samsyn kring måltidsuppdraget som 
vilar på varje förvaltnings ansvar för att därefter framlägger ett samverkat förslag 
till måltidspolicy.  
Tekniska förvaltningen kontaktar utbildningsförvaltningen för möte i augusti för 
att samverka frågan.  
 
 
 
Cecilia Blidö Anders Nyberg 
Kostchef Teknisk chef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 71 Måltidspolicy-remiss 
Ärendenummer UN 2021/154 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att se över an-

svarsfördelningen mellan kostorganisation och rektorer i förslaget till mål-
tidspolicy, innan förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 

2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå tek-
niska förvaltningen i översynen så att samsyn råder mellan förvaltningarna. 

3. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att under ”Svensk 
råvara” justera texten enligt förslag i kursiv stil eller på annat sätt få in möj-
ligheten för viltkött. 
”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn 
till miljön, detta innefattar även viltdjur.” 

Beslutsnivå 
utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan an-
tas. Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att 
policyn behöver ändras utifrån några punkter 
 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

 Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30 

 Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28 

 Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) da-
terad 2021-04-20  

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S) föreslår som tillägg: 

UN 2021/154
2021.889

2021-06-01
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

”Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att under ”Svensk 
råvara” justera texten enligt förslag i kursiv stil eller på annat sätt få in möjlig-
heten för viltkött. 
”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn till 
miljön, detta innefattar även viltdjur.” 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvalt-
ningens förslag samt Håkan Petterssons tilläggsförslag och finner att utbild-
ningsnämnden beslutar så. 
_____ 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola 
Anna Rix Grönvall, verksamhetschef grundskola 
Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium/komvux
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Remissvar måltidspolicy  
Ärendenummer UN 2021/154 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan 
antas. Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att 
policyn behöver ändras utifrån några punkter. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

 Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30 

 Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28 

 Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) 
daterad 2021-04-20 

 
Ärendeberedning 
Utbildningsförvaltningen har läst igenom förslag till måltidspolicy och har också 
noterat att det finns en del saker i förslaget som bör ändras. 
Den första punkten som utbildningsförvaltningen reagerar på i förslaget till 
måltidspolicy är att varje nämnd ska ansvara för att måltidspolicyn efterlevs. Det 
är helt omöjligt för en nämnd att ansvara för en verksamhet som hanteras av en 
helt annan nämnd. Vare sig utbildningsnämnden eller utbildningsförvaltningen 
har någon möjlighet att bestämma över hur verksamheten, organiseras eller 
utförs och att i det läget lägga ansvaret på utbildningsnämnden känns 
främmande. Budgeten för verksamheten som är ett annat styrmedel som också 
hanteras helt under tekniska nämnden. 
Nästa punkt i förslaget till måltidspolicy, som utbildningsförvaltningen reagerar 
starkt på, är att kommunfullmäktige delegerar ansvaret för arbetsmiljön till 
rektor. Uppgiften kan inte delegeras till rektor. Det är helt tekniska nämnden 
som står för verksamheten i köken och i matsalen. Det är kostchef som har 
kännedom om livsmedelshantering och arbetsmiljö i kök, det kan inte rektor 
förutsättas ha. Det är heller inte rektor som har budgetansvar för verksamheten. 
Vidare listas i policyn vad rektor ska ansvara för. Enligt förslaget ska rektor 
ansvara för att varje barns/elevs individuella behov av måltid och näring. Rektor 
har ingen möjlighet att ta ett sådant ansvar för en verksamhet, som man inte har 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-05-20  2(2) 

något inflytande över. Under samma rubrik står det vidare att rektor ska ansvara 
för att barn/elev med behov av specialkost eller anpassad kost tillgodoses. För att 
detta ansvar ska kunna läggas på rektor måste personalen i köket underställas 
rektor och budget för verksamheten också. 
Den sista punkten i detta stycke beskriver att rektor ska ansvara för att 
personalen i köket har kännedom om lagar och regler inom skolan och har 
förutsättningar och kompetens att följa dem. Denna punkt skulle innebära att 
rektor tar fullt ansvar för skolbespisningens personal och dessutom för 
rekrytering eftersom kompetens ska bedömas. 
I förslaget till måltidspolicy föreslås också vilka öppettider som ska gälla i 
cafeterian på skolorna. Utbildningsförvaltningen menar att detta beslut ska ligga 
på rektor. Det finns en risk att elever lämnar skolans område om det inte finns 
någon cafeteria under lunchrasten. Elever korsar då vägar till närliggande affärer 
och det är inte önskvärt. Vidare servar cafeterian på Haganäs även komvux, som 
inte serveras någon lunch och att då inte ge dem möjligheten att köpa någon 
lättare förtäring under lunchen känns fel. 
Utbildningsförvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående punkter att 
förslaget till måltidspolicy arbetas om. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att se över 

ansvarsfördelningen mellan kostorganisation och rektorer i förslaget till 
måltidspolicy, innan förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 

 Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå 
tekniska förvaltningen i översynen så att samsyn råder mellan 
förvaltningarna. 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden
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  Sammanträdesprotokoll 

 2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Revidering av måltidspolicy 
Ärendenummer SOC 2021/43 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden yrkar på förslag till ändring av profession Verksamhetschef 

till enhetschef. 
2. Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga 

måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att 
påverka sina måltiders sammansättning.” 

3. Socialnämnden yrkar bifall på föreslag på revidering av måltidspolicy.  
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden remitterar förslag på reviderad måltidspolicy till 
socialnämnden för yttrande senast 2 juni 2021.  
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska 
förvaltningen att revidera policyn. 
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40  

• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  
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  Sammanträdesprotokoll 

 2021-05-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Jakob Willborg (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 
Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga 
måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att 
påverka sina måltiders sammansättning.” 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt tilläggsyrkandet 
från Jakob Willborg (M) och finner att de gör så.  
 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden  
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  Tjänsteskrivelse  

 2021-05-10  1(2) 

 
Socialnämnden  
Elin Görbring   
elin.gorbring@almhult.se 
 

Socialnämnd 
 

§ 47 Revidering av måltidspolicy (tidigare 
kostpolicy)  
Ärendenummer SOC  2021/43 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden remitterar förslag på reviderad måltidspolicy till 
socialnämnden för yttrande senast 2 juni 2021.  
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska 
förvaltningen att revidera policyn. 
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. 
 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40  

• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  
 
 
Ärendeberedning 
Socialnämnden har låtit förvaltningen ta del av förslag till måltidspolicy. 
Förvaltningen delger att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt 
Verksamhetschef inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas 
ut mot enhetschef.  
 
Socialnämndens förslag till beslut 

- Socialnämnden yrkar på förslag till ändring av profession 
Verksamhetschef till enhetschef. 
 

- Socialnämnden yrkar bifall på föreslag på revidering av måltidspolicy.  
 
 

733



  Tjänsteskrivelse  

 2021-05-10  2(2) 

 
 
 
Elin Görbring Jenny Smedberg 
Utveckling- och administrationschef Socialchef 
 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 121 Svar på motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/47 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Punkt 1–2 i motionen anses besvarade. 
2. Punk 3 i motionen avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 82 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult – Eva Ballovarre 
(S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall av arbetsutskottets förslag mot bifall av motionen i sin 
helhet och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
Votering begärs. 
Följande beslutsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen i sin helhet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskotts förslag.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) X   
Sonja Emilsson (M) X   
Bo Mazetti-Nissen (M) X   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) X   
Helen Bengtsson (S) 

 
X  

Ann Johansson (S) 
 

X  
Lars Ingvert (S) 

 
X  

Irené Svensson (S) 
 

X  
Börje Tranvik (-)  

 
X 

Gusten Mårtensson (C) X 
 

 
Resultat 6 4 1 

 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 82 Svar på motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/47 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Punkt 1–2 i motionen anses besvarade. 
2. Punk 3 i motionen avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult – Eva Ballovarre 
(S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-05  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten  
Ärendenummer KS 2022/47 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult – Eva Ballovarre 
(S) 

 
Ärendeberedning 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 
1. Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 

lokaler. 
2. Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 

från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

3. Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-05  2(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen 
undersökt de i motionen framställda förslagen. Nedan behandlas punkterna 
separat. 
 
1. Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 

lokaler. 
Det pågår för närvarande ett arbete där kommunen söker nya lokaler till 
vuxenutbildningen med planerat flyttdatum 2024. I detta arbete undersöks 
möjligheten till samlokalisering för vuxenutbildningen, SFI och 
arbetsmarknadsenheten. Då motionens förslag är inkluderat i kommunens 
pågående arbete föreslår kommunledningsförvaltningen att punkten anses 
besvarad. 
 
2. Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 

från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

Från och med den 16 maj har arbetsmarknadsenheten påbörjat en ny 
arbetsprocess där individer som blivit beviljade bistånd automatiskt även får en 
tid att komma till arbetsmarknadsenheten så att ett möte kan ske med 
socialsekreterare och arbetsmarknadskoordinator. Då motionens förslag redan 
verkställts på arbetsmarknadsenheten föreslår kommunledningsförvaltningen att 
punkten anses besvarad. 
 
3. Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 

praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår avslag till punkt 3 med motiveringen att 
nämnderna bör ansvara för och bedöma vardera förvaltnings kapacitet att ta 
emot praktikanter. Dock vill kommunledningsförvaltningen påpeka vikten av att 
kommunen föregår med gott exempel gällande att få ut fler individer i arbetslivet 
och att samtliga nämnder prioriterar att ta fram praktikantplatser inom sina 
verksamheter.  
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Punkt 1–2 i motionen anses besvarade. 
2. Punk 3 i motionen avslås. 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
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 2022-04-05  3(3) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 55 Motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/47 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen föreslås följande: 

 Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

 Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

 Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-02-25 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult  
 
En av Älmhults största framgångsfaktorer genom åren har varit att vi haft en hög 
sysselsättning och låg arbetslöshet – så vill vi att det ska fortsätta att vara. Älmhults kommun 
har idag en högre arbetslöshet än snittet i Kronoberg – den totala ungdomsarbetslösheten 
särskilt. I vår kommun sticker kategorin utrikes födda ungdomar sticker ut där siffran ligger 
på 18.5 % arbetslöshet. (Januari, 2021, statistik hämtad från Newsworthy).  
 
Trots pandemin har vi sett att det i andra kommuner lyckas att minska arbetslösheten och 
öka antalet arbetstillfällen – men det krävs tydlighet från politiken och strategiskt mål att 
arbeta mot. Vi tror att nyckeln till minskad arbetslöshet är utbildning.  
 
Resultaten i gymnasiet sjunker och visar att andelen elever som tog examen på Haganässkolan 
inom 3 år endast var 53 % och 52 % inom fyra år. Andelen som uppnår grundläggande 
behörighet till högskolan är cirka 43 % och betygspoängen ligger genomsnittligt lågt. (Statistik 
hämtad från Kolada).  
  
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har de senaste åren ökat kraftigt. Antalet barn som lever 
i familjer med ekonomiskt bistånd är över 300 individer. Sannolikheten att själv hamna i 
beroende av ekonomiskt bistånd om man levt med det som liten är hög – denna utveckling 
måste brytas! 
 
Dialogen med näringslivet och kunskap om vilken kompetens som efterfrågas är viktig. 
Kommunen ska ha en möjliggörande näringslivspolitik så att företag både kan utvecklas och 
etablera sig i kommunen. Samtidigt måste elevernas resultat och andelen som klarar 
utbildningen på kommunens gymnasium bli högre.  
 
För att lyckas minska behovet av ekonomiskt bistånd och öka sysselsättning krävs krafttag 
och samverkan. Kommunen måste ta ledarrollen i detta. Samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och vuxenutbildningen måste utvecklas. 
Kommunen ska vara förebilder gällande att ha praktikplatser för personer långt från 
arbetsmarknaden med målet att på sikt bli självförsörjande.  
 

 
Vi socialdemokrater vill se ett strategiskt arbete för att öka sysselsättningen i kommunen och 
föreslår följande:   
 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma lokaler.  

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person från 
arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha praktikplatser som 
arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 
 
Eva Ballovarre – 2022-02-25 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 122 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, Miljöpartiet 
Ärendenummer KS 2022/84 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att översyn av kommunens 

vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan för Älmhults kommun och att motionen därmed är 
besvarad.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall göra en översyn 
av kommunens vindkraftsplan.  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 93 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 81  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan daterad 2022-03-17 

• Älmhults kommuns översiktsplan 2016-09-26, §124  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Michael Öberg (MP) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 81 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, Miljöpartiet 
Ärendenummer KS 2022/84 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att översyn av kommunens 

vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan för Älmhults kommun och att motionen därmed är 
besvarad.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall göra en översyn 
av kommunens vindkraftsplan.  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 93 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan daterad 2022-03-17 

• Älmhults kommuns översiktsplan 2016-09-26, §124  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Michael Öberg (MP) 
Kommunledningsförvaltningen 
 

748



 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-17  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Paul Robertsson  
0476-551 41 
Paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 

 Yttrande över motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan 
Dnr 2022/84  
 

Sammanfattning 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall göra en översyn 
av kommunens vindkraftsplan.  
I motionen framhålls bland annat att vindkraftsplanen ska peka ut områden som 
är lämpliga för vindkraft men även områden som är olämpliga för ändamålet, vi-
dare framhålls att det kan underlätta för vindkraftsintressenter att hitta rätt lokali-
sering och ge fastighetsägare möjlighet att använda sin mark på ett effektivt sätt.  
Motionären yrkar på att en aktualitetsprövning och översyn görs av Älmhults 
kommuns vindkraftsplan. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Älmhults kommun tidigare har 
haft en vindkraftsplan som tematiskt tillägg till översiktsplanen men i samband 
med antagande i fullmäktige av nu gällande översiktsplan 2016-09-26, §124, be-
slutades att vindkraftsplanen utgår och Älmhults kommun har därmed sedan an-
tagandet av nu gällande översiktsplan inte några utpekade vindkraftsområden.  
För närvarande pågår arbete med att ta fram ett nytt förslag till översiktsplan för 
Älmhults kommun. Denna ska vara antagen senast september 2024. I samband 
med detta finns då möjligheten, om det är den politiska viljeinriktningen, att re-
videra tidigare ställningstagande kring vindkraft och vindkraftsplan.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån detta att frågan om översyn av 
kommunens vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med 
att ta fram ny översiktsplan för Älmhults kommun. 
  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan daterad 2022-03-17 

• Älmhults kommuns översiktsplan 2016-09-26, §124 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-17  2(2) 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen. 
- Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att översyn av kommunens 

vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan för Älmhults kommun och att motionen därmed är be-
svarad.  

 
 

 
  

 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef        Kommunchef 
 
 
Beslutet skickas till 
Michael Öberg (MP) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 68 Motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, Miljöpartiet 
Ärendenummer KS 2022/84 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till arbetsutskottets 
sammanträde senast i juni 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-28 in en motion om översyn av 
kommunens vindkraftsplan. I motionen lämnas följande yrkande:  

• Att aktualitetsprövning och översyn görs av Älmhults kommuns 
vindkraftsplan.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan – Michael Öberg (MP) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 93 Motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/84 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-28 in en motion om översyn av 
kommunens vindkraftsplan. I motionen föreslås följande: 

• Att aktualitetsprövning och översyn görs av Älmhults kommuns 
vindkraftsplan. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-03-17 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd  
Kommunstyrelsen 
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From:                                 Eva-Marie Ballovarre
Sent:                                  Fri, 3 Jun 2022 18:52:41 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen; Sonja Emilsson
Subject:                             Interpellation
Attachments:                   Interpellation till kommunstyrelsens förste vice ordförande Sonja Emilsson 
angående näringslivsklimatet i kommunen.pdf

Hej! 
 
Här kommer en interpellation till Sonja Emilsson. 
 
Trevlig helg! 
 
Hälsningar 
Eva Ballovarre  
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Interpellation till kommunstyrelsens förste vice 

ordförande Sonja Emilsson (M) gällande 

kommunens näringslivsklimat 

 

 

 

Sedan 2018 har det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Älmhults kommun störtdykt. 

Allra sämst bedöms kommunens upphandlingsverksamhet där vi hamnar bland de sämsta i 

Sverige.  

Det som är intressant i frågan är att Nya Alliansen i Älmhult påstår att de har näringslivspolitiken 

högt upp på sin agenda och det är bland de viktigaste frågorna. Pengar har bland annat lagts på 

ett servicecenter, men trots detta sjunker omdömet.  
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Vi har i samband med att näringslivsrankingen släpptes hört styrande politiker säger att de ”ska 

sitta lugnt i båten”. Detta trots ett katastrofresultat i mätningen gällande hur nöjda företagarna är 

med kommunen. Moderata företrädare uttrycker också i sociala medier att  

det behövs ett nytt styre i kommunen. Intressant, eftersom Moderaterna i allra högsta grad är 

med och styr.  

Företagarna i Älmhult bedömer helhetsintrycket av kommunen när de svarar på Svenskt 

Näringslivs ranking. Senaste åren har kantats av oordning i kommunens verksamhet. Personal 

som köpts ut (socialförvaltningen), upphandlingar som misslyckats (skolskjuts/färdtjänst) och 

byggprojekt som försenats och inneburit stora merkostnader (Linnéskolan och Paradisskolan). 

Betygen på gymnasiet störtdyker, behovet av ekonomiskt bistånd ökar och ett av fem barn i 

årskurs 4-9 barn upplever att de blir kränkta eller trakasserade i skolan. Detta sänder dåliga 

signaler till såväl Älmhultsborna som företagarna och jag är säker på att dessa saker vägs in i den 

bedömning som görs av kommunen.  

Vi har i kommunen stora utmaningar inom flera verksamheter. En utmaning är att göra fler 

Älmhultsbor självförsörjande. Här har kommunen ett stort ansvar, nämligen att göra människor 

anställningsbara och matcha det som företagen efterfrågar, för vi vet att flera företag saknar 

personal.  

Företagens utveckling är det som skapar jobb och tillväxt i kommunen. Det är vårt gemensamma 

ansvar att se till att skapa ett gott företagsklimat. Det bidrar till att företag vill etablera sig och 

växa i vår kommun.  

Med anledning av ovanstående önskar jag svar på följande: 

• Vilka initiativ har du tagit för att förbättra företagsklimatet i kommunen och hur ska de 

utvärderas? 

• Vilka initiativ kommer du ta för att företagsklimatet ska förbättras i kommunen? 

• Anser du att Svenskt Näringslivs ranking är en relevant indikator för att mäta 

näringslivsklimatet i kommunen? 

 

Eva Ballovarre 

2022-06-03 
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Svar på interpellation från Eva-Marie Ballovarre (S) till 
kommunstyrelsens första vice ordförande angående 
näringslivsklimatet i kommunen. 
 
 
Vilka initiativ har du tagit för att förbättra företagsklimatet i 
kommunen och hur ska de utvärderas?  
 
Etablering av servicecenter där fler frågor kan besvaras direkt och man även 
kan få hjälp att nå rätt person i kommunen för sin fråga. Samtidigt har fler 
digitala tjänster (e-tjänster) införts där man kan skicka in sina ärenden till 
kommunen när som helst via sin dator eller telefon.  
 
Vi har fokuserat våra resurser inom näringslivsområdet i kommunen för att 
stärka frågorna och få bättre effekt på det arbete vi gör. Vi har till exempel 
genomfört mer än 100 företagsbesök sedan september 2021 för att lära mer 
om företagens förutsättningar och behov samt fånga in aktuella 
frågeställningar. Vi har också infört flera nya servicetjänster direkt riktade 
till företag som till exempel företagslots, bokningsbara bygglovstider och nu 
senast krångelombud. 
I dagsläget har vi en vakans inom näringslivsområdet som när det är tillsatt 
ytterligare kommer att stärka arbetet. 
 
Arbetsgrupp kring företagsklimat där politiker, tjänstepersoner och 
representanter från näringslivet ingår (Växande Älmhult, Handelsplats 
Älmhult, IKEA). Det är ett arbete där vi identifierar gemensamma 
prioriteringar och även ska hitta förbättrade sätt att arbeta tillsammans för 
att förbättra klimatet. 
 
Vi följer upp och utvärderar löpande, till exempel har de som använt 
företagslotsen fått svara på uppföljande frågor som använts som underlag 
för förbättringar. Under våren har en servicemätning genomförts där vi ser 
att servicecenter ligger klart över sverigesnittet både i bemötande och 
enkelhet att få hjälp. 
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Vilka initiativ kommer du ta för att företagsklimatet ska förbättras i 
kommunen?  
 
Djupare och bredare underlag för förbättringar 
För att få bättre underlag för förbättringar kommer vi att under hösten 
genomföra två olika typer av undersökningar. Målet är att utifrån dessa 
driva fortsatt utvecklingsarbete och aktiviteter kopplat till det. 
 

• Fördjupande enkät 
Vi kommer att genomföra en egen enkät till företagare där vi ger 
möjlighet att i mer detalj beskriva de förväntningar man har på 
kommunen och synpunkter på vad man önskar förbättrat. Som 
komplement har vi också dialog med företagare till exempel i 
företagsbesök som underlag för förbättringsarbetet. 

 
• Insikt 

Under 2022 påbörjar vi mätningen Insikt där man följer upp enskilda 
ärenden för att få en bild av vad som fungerar bra respektive mindre 
bra i kommunens hantering av ärenden och myndighetsutövning. 
Insikt är en undersökning från SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner) som många kommuner använder. 

 
Utbildning service och bemötande 
Under september-oktober 2022 genomför vi en större utbildning i service 
och bemötande för medarbete inom servicecenter och miljö- och 
byggförvaltningen. Syftet är att höja servicenivån och att upplevelsen i 
kontakt med kommunen ska förbättras. 
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Fortsatt utveckling servicetjänster 
Arbetet med att utveckla kommunens olika servicetjänster fortsätter. Flera 
har startats under senaste året och vi utvärderar dem för att se vad som kan 
göras bättre och vad som saknas. Vi har även dialog med företagare bland 
annat vid företagsbesök för att fånga behov. 
 
Upphandling 
Ett omtag kommer att göras inom upphandlingsområdet. Just nu rekryteras 
en ny upphandlingschef och den personens främsta och viktigaste uppdrag 
kommer att vara att förnya och utveckla kommunens arbete med 
upphandlingar. Vi kommer också att prioritera utbildningar till företagare 
samt en förbättrad dialog och transparens i upphandlingsfrågor. 
 
 
 
 
Anser du att Svenskt Näringslivs ranking är en relevant indikator för 
att mäta näringslivsklimatet i kommunen?  
 
Svenskt Näringslivs mätning och ranking är en av flera indikatorer som är 
relevanta för att mäta utveckling och näringslivsklimat.  
 
Vi kommer även att genomföra mätningen Insikt samt en egen 
undersökning för att få mer djupgående underlag. Målsättningen är att få en 
större och bredare grupp svarande i den egna enkäten. I Svenskt 
Näringslivs undersökning deltog 103 företagare, i Älmhults kommun finns 
idag ca 1800 registrerade företag. 
 

Sonja Emilsson 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
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Utveckla Älmhults friluftsliv 

Älmhult och Småland har en fantastisk natur. I vår kommun finns stora resurser i skogar och 

sjöar och det pågår både kommunala och privata initiativ för att göra områden mer tillgängliga. 

En vandringsled längs Östra Möckeln är ett exempel och Pilgrimsleden i Västra kommundelen ett 

annat.  

Enligt riksdagens mål om tillgänglig natur för alla ska natur- och kulturlandskap finnas möjliga att 

vistas i för många människor. Tio mål finns uppsatta och de är kopplade till bland annat 

samverkan, folkhälsa, kunskap, allemansrätten och landsbygdsutveckling. Naturen ska vara 

tillgänglig och detta innefattar också kunskap om att områden är tillgängliga för utevistelse. Det är 

viktigt att människor känner sig välkomnade och lockade till att gå ut i naturen för att det ska bli 

av.   

Vi tror att det finns möjligheter att utveckla friluftslivet i hela kommunen på ett bra och inte 

särskilt kostsamt sätt. Det finns pengar att söka i programmet för lokala naturvårdsprojekt 

(LONA), men också i programmet för lokala vattenprojekt (LOVA). I samverkan med föreningar 

finns fler möjligheter att söka pengar.  

Naturvårdsverket menar att kommunen har ett stort ansvar när det gäller att utveckla friluftslivet 

för invånarna. Det är viktigt kopplat till folkhälsan – att vistas i naturen ökar hälsan och 

välbefinnandet enligt forskning.  

Vi tror också att det går att koppla samman arbetet kring friluftsliv med kommunens 

arbetsmarknadsenhet. Det finns kommuner som har ”naturvårdslag” som en insats för 

integration och vägar till arbete. Det tror vi att Älmhults kommun också kan skapa.  

Det är viktigt att väga in barnkonventionen i arbete kring friluftsliv.  

Med anledning av detta yrkar vi: 

-  Att en långsiktig plan för kommunens friluftsliv – både skog och vatten - utifrån 

regeringens mål för friluftsliv tas fram. 

-  Att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och naturvård som 

en arbetsmarknadsinsats utreds.  

 

Eva Ballovarre och Anton Härder 

2022-05-20 
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From:                                 Jeanette Schölin
Sent:                                  Tue, 14 Jun 2022 06:58:55 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             Avsägnad från uppdrag

Begäran om entledigande som revisor i samband med kommunfullmäktiges möte den 20 juni 
2022,

Jag Jeanette Schölin avsäga mig härmed mitt uppdrag som lekmannarevisor i kommunenens 
revisionsnämnd den 2022-06-20

Med vänlig hälsning 
Jeanette Schölin  (SD)
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