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§ 56 Dnr 2023-00098  

Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län - Antagande 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-09 §24 att ge bygg- 
och miljönämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vrams Gunnarstorp 
1:15. Kommunstyrelsens förvaltning har tecknat ett planavtal med 
fastighetsägaren, Catena Projekt AB, vilket bland annat reglerar ansvaret 
och kostnadsfördelningen för framtagandet av en ny detaljplan för 
fastigheten.  
 
Vrams Gunnarstorp 1:15 är ca 56 hektar stort och är inte detaljplanelagt 
sedan tidigare men ligger i direkt anslutning till Åstorps kommungräns och 
befintligt verksamhetsområde, samt är utpekat som planerat 
verksamhetsområde i översiktsplanen.  
 
Platsen har goda kopplingar till E4:an via befintligt verksamhetsområde i 
Åstorp. Fastigheten utgör också en naturlig fortsättning på det befintliga 
verksamhetsområdet och bedöms därför som lämpligt att planlägga för 
lager och logistikverksamhet.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 
logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan samt restaurang. Detaljplanen reglerar även att natur 
ska bevaras och dagvattendammar ska finnas.  

Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men medför 

samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden 

påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda instanser, 

sakägare och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under 

perioden 4 maj – 1 juni 2022, granskning skedde under perioden 30 augusti 

– 1 oktober 2022.  

 
Förslaget till detaljplan godkändes av bygg- och miljönämnden 2023-02-16 
§ 17. Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då 
den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Elinor Thornblad, 2023-02-17 

Planbeskrivning 2023-02-02 

Plankarta med bestämmelser 2023-02-02 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-13 

Samrådsredogörelse 2022-07-15 

Granskningsutlåtande 2023-02-02 

Fastighetsförteckning 2022-11-12 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, Tyréns, 2022-04-13  

Miljöteknisk rapport, Tyréns, 2022-04-13 

Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13 

Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, Version 2.0, 2022-06-

14 

Naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, EkollAB, 2022-06-13 

Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-06-15 

Planeringsunderlag landskapsbild, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 

2022-06-30 

Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-

07-15 

Kvalitetsprogram, Tyréns, 2022-04-13 

VA- och skyfallsutredning med bilagor, Tyréns, 2022-04-13, reviderad 

version 2022-06-30 

Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter- Dp 

Broby 50:2 m.fl. Sweco, reviderad version 2022-05-11 

Lokaliseringsutredning Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, 2022-06-

29 

PM Komfortvibrationer, Tyréns 2022-11-03 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 
   

Yrkande 

Ordförande tilläggsyrkar följande: ”Ärendet behandlas i Bjuvs 
kommunfullmäktige efter avtal mellan Åstorps kommun och Catena Projekt 
AB undertecknats”. 

Kenneth Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag med ordförandes tilläggsyrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 
   
Ärendet behandlas i Bjuvs kommunfullmäktige efter avtal mellan Åstorps 
kommun och Catena Projekt AB undertecknats. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-03-08, § 46 
 
 
 

Yrkande 

Baloo Engström (SD), Kalle Holm (SD) och Raymond Blixt (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för 
Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 
   
Ärendet behandlas i Bjuvs kommunfullmäktige efter avtal mellan Åstorps 
kommun och Catena Projekt AB undertecknats. 

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 46 Dnr 202300098 2023-00098  

Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län - Antagande 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-09 §24 att ge bygg- 
och miljönämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vrams Gunnarstorp 
1:15. Kommunstyrelsens förvaltning har tecknat ett planavtal med 
fastighetsägaren, Catena Projekt AB, vilket bland annat reglerar ansvaret 
och kostnadsfördelningen för framtagandet av en ny detaljplan för 
fastigheten.  
 
Vrams Gunnarstorp 1:15 är ca 56 hektar stort och är inte detaljplanelagt 
sedan tidigare men ligger i direkt anslutning till Åstorps kommungräns och 
befintligt verksamhetsområde, samt är utpekat som planerat 
verksamhetsområde i översiktsplanen.  
 
Platsen har goda kopplingar till E4:an via befintligt verksamhetsområde i 
Åstorp. Fastigheten utgör också en naturlig fortsättning på det befintliga 
verksamhetsområdet och bedöms därför som lämpligt att planlägga för 
lager och logistikverksamhet.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 
logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan samt restaurang. Detaljplanen reglerar även att natur 
ska bevaras och dagvattendammar ska finnas.  

Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men medför 

samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden 

påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda instanser, 

sakägare och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under 

perioden 4 maj – 1 juni 2022, granskning skedde under perioden 30 augusti 

– 1 oktober 2022.  

 
Förslaget till detaljplan godkändes av bygg- och miljönämnden 2023-02-16 
§ 17. Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då 
den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
   

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2023-03-08 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Elinor Thornblad, 2023-02-17 

Planbeskrivning 2023-02-02 

Plankarta med bestämmelser 2023-02-02 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-13 

Samrådsredogörelse 2022-07-15 

Granskningsutlåtande 2023-02-02 

Fastighetsförteckning 2022-11-12 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, Tyréns, 2022-04-13  

Miljöteknisk rapport, Tyréns, 2022-04-13 

Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13 

Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, Version 2.0, 2022-06-

14 

Naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, EkollAB, 2022-06-13 

Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-06-15 

Planeringsunderlag landskapsbild, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 

2022-06-30 

Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-

07-15 

Kvalitetsprogram, Tyréns, 2022-04-13 

VA- och skyfallsutredning med bilagor, Tyréns, 2022-04-13, reviderad 

version 2022-06-30 

Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter- Dp 

Broby 50:2 m.fl. Sweco, reviderad version 2022-05-11 

Lokaliseringsutredning Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, 2022-06-

29 

PM Komfortvibrationer, Tyréns 2022-11-03 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 
   

Yrkande 

Ordförande tilläggsyrkar följande: ”Ärendet behandlas i Bjuvs 
kommunfullmäktige efter avtal mellan Åstorps kommun och Catena Projekt 
AB undertecknats”. 

Kenneth Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag med ordförandes tilläggsyrkande. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

 
 

 
 
Planeringsavdelningen 
Elinor Thornblad, planarkitekt 
Elinor.thornblad@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-17 
Referens 

KS 2023-00098 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 

Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län – Antagande 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-09 §24 att ge bygg- 
och miljönämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vrams Gunnarstorp 
1:15. Kommunstyrelsens förvaltning har tecknat ett planavtal med 
fastighetsägaren, Catena Projekt AB, vilket bland annat reglerar ansvaret 
och kostnadsfördelningen för framtagandet av en ny detaljplan för 
fastigheten.  
 
Vrams Gunnarstorp 1:15 är ca 56 hektar stort och är inte detaljplanelagt 
sedan tidigare men ligger i direkt anslutning till Åstorps kommungräns och 
befintligt verksamhetsområde, samt är utpekat som planerat 
verksamhetsområde i översiktsplanen.  
 
Platsen har goda kopplingar till E4:an via befintligt verksamhetsområde i 
Åstorp. Fastigheten utgör också en naturlig fortsättning på det befintliga 
verksamhetsområdet och bedöms därför som lämpligt att planlägga för 
lager och logistikverksamhet.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 
logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan samt restaurang. Detaljplanen reglerar även att natur 
ska bevaras och dagvattendammar ska finnas.  

Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men medför 

samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden 

påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda instanser, 

sakägare och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under 

perioden 4 maj – 1 juni 2022, granskning skedde under perioden 30 augusti 

– 1 oktober 2022.  

 
Förslaget till detaljplan godkändes av bygg- och miljönämnden 2023-02-16 
§ 17. Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då 
den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Elinor Thornblad, 2023-02-17 

Planbeskrivning 2023-02-02 

Plankarta med bestämmelser 2023-02-02 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-13 



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-02-17 
 

KS 2023-00098 
Sida 

2(2) 
 

 

Samrådsredogörelse 2022-07-15 

Granskningsutlåtande 2023-02-02 

Fastighetsförteckning 2022-11-12 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, Tyréns, 2022-04-13  

Miljöteknisk rapport, Tyréns, 2022-04-13 

Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13 

Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, Version 2.0, 2022-06-

14 

Naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, EkollAB, 2022-06-13 

Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-06-15 

Planeringsunderlag landskapsbild, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 

2022-06-30 

Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-

07-15 

Kvalitetsprogram, Tyréns, 2022-04-13 

VA- och skyfallsutredning med bilagor, Tyréns, 2022-04-13, reviderad 

version 2022-06-30 

Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter- Dp 

Broby 50:2 m.fl. Sweco, reviderad version 2022-05-11 

Lokaliseringsutredning Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, 2022-06-

29 

PM Komfortvibrationer, Tyréns 2022-11-03 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 
   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 



 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
För detaljplan  

Vrams Gunnarstorp 1:15 i 
Bjuv, Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00028  



Samrådsredogörelse 2022-07-15   sid. 1 
 

 

 

SAMRÅDET 
Enligt Byggnadsnämndens beslut (2022-04-28, § 38) har förslag till detaljplan varit 
på samråd under tiden 4 maj 2022 – 1 juni 2022. Totalt 30 yttranden har kommit in, 
varav 23 med synpunkter.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-06-02 med synpunkt 
Lantmäteriet 2022-05-30 med synpunkt 
Region Skåne 2022-05-31 med synpunkt 
Trafikverket 2022-05-27 med synpunkt 
Polismyndigheten 2022-05-13 utan synpunkt 
Luftfartsverket 2022-05-16 utan synpunkt 
Åstorps kommun 2022-05-03 med synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordion Energi 2022-05-13 utan synpunkt 
E.ON Energidistribution AB 2022-05-30 med synpunkt 
Skanova (Telia Company) AB 2022-05-06 med synpunkt 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 2022-05-31 med synpunkt 
Öresundskraft AB 2022-05-31 med synpunkt 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-02 utan synpunkt 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-27 utan synpunkt 
Tekniska nämnden 2022-05-25 utan synpunkt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-31 utan synpunkt 
Kommunala pensionärsrådet 2022-06-02 med synpunkt 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-06-01 med synpunkt 



 Samrådsredogörelse 2022-07-15    sid. 2 
 

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-05-23 med synpunkt 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2022-05-23 med synpunkt 

 

Intresseorganisationer och föreningar 

Centerpartiet Bjuv 2022-05-23 med synpunkt 
Södra Skogsägarna 2022-05-31 med synpunkt 
Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna Åstorp 

2022-06-01 med synpunkt 

Naturskyddsföreningen Söderåsen 2022-07-01 med synpunkt 
 

Sakägare, boende m.fl. 

Privatperson 1 2022-05-16 med synpunkt 
Privatperson 2 2022-05-30 med synpunkt 
Privatperson 3 2022-05-30 med synpunkt 
Privatperson 4 2022-06-01 med synpunkt 
Privatperson 5 2022-06-01 med synpunkt 
Privatperson 6 2022-06-01 med synpunkt 

 

  



 Samrådsredogörelse 2022-07-15    sid. 3 
 

 

MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-06-02 
Länsstyrelsens formella synpunkter  
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 

Riksintresse Naturvård 3 kap. 6 § MB 
Planområdet angränsar till område av riksintresse för naturvård, Söderåsen med 
vattendrag och Jällabjär (N48). Kommunen gör bedömningen att naturvärdena för 
riksintresset främst är kopplade till Söderåsen och inte till jordbruksmark, varför det 
inte bedöms bli någon störning på dessa värden i direkt anslutning till planområdet. 
Avståndet till Söderåsen och skogsområdet bedöms av kommunen vara tillräckligt 
för att riksintresset inte ska påverkas, varför planförslaget sammantaget inte bedöms 
medföra någon betydande påverkan på riksintresset.  

I riksintressets värdebeskrivning anges förutsättningar för bevarande bland annat 
vara fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och 
skötsel av landskapselement. Områdets värden kan påverkas negativt av bland 
annat bebyggelse, vägdragningar och minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift. I 
sammanhanget vill Länsstyrelsen påminna om att bedömningen av påverkan på ett 
riksintresse ska ske med utgångspunkt i dess värdebeskrivning och att även 
åtgärder utanför eller i utkanten av ett riksintresse kan påverka värdena inom 
riksintresset. Länsstyrelsen efterfrågar därför komplettering med förtydligande 
resonemang kring bedömningen av planens påverkan på riksintresset utifrån detta.  

I Länsstyrelsens underlag inför Bjuvs kommuns beslut om planeringsstrategi (2022-
03-14) anges att kommunen och Länsstyrelsen inom ramen för ÖP 2006 förde en 
dialog om den geografiska utbredningen av riksintresse för naturvård N48 
Söderåsen med vattendrag och Jällabjär. Någon ändring av gränsdragningen har 
inte skett. Länsstyrelsen föreslår i underlaget att förnyad dialog om riksintresset förs 
inom ramen för den översiktsplaneprocess som kommunen påbörjat. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
MKB:n har kompletterats i enlighet med länsstyrelsens önskemål. 
Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att detaljplaneförslaget inte 
medför någon påtaglig skada på riksintresset. Denna bedömning grundar sig 
på att detaljplaneområdet är beläget på ett stort avstånd från de inom 
riksintresset utpekade värdekärnorna: Bensige, Gillastigs fälad, Jällabjär, 
Orröd, Grindhus och Liaängen, vilka samtliga är lokaliserade inom 
riksintresseområdets centrala eller södra delar. Områdets större raviner 
likaså. Någon påverkan på de värden som är kopplade till dessa områden 
bedöms därmed ej uppkomma till följd av planförslaget. Den påverkan som ett 
genomförande av detaljplanen får avseende upplevelsen av landskapet 
bedöms inte vara av en sådan omfattning att den riskerar att orsaka påtaglig 
skada på riksintresset. 

Det framgår även av ÖP 2006 att landskapsbilden som tecknar sig mot 
åsryggen är värdefull, men bedöms tillgodoses genom det öppna 



 Samrådsredogörelse 2022-07-15    sid. 4 
 

 

jordbruksområdet öster om järnvägen mellan Billesholm och Åstorp. 
Järnvägen som en kraftig barriär genom landskapet utgör därmed en naturlig 
gräns för riksintresset. Bedömningen att den del av riksintresset som ligger 
väster om denna järnväg bör utgå delades av Länsstyrelsen och framgår av 
granskningsyttrandet på Bjuvs ÖP 2006 (2009-01-15).   

 
Riksintresse Friluftsliv 3 kap. 6 § MB  
Planområdet ligger i närhet av riksintresse för friluftsliv, Söderåsen (FM 05). Enligt 
riksintressets värdebeskrivning är åtgärder, verksamheter och andra intressen som 
påtagligt kan skada områdets värden bland annat bebyggelseexploatering och 
bullerstörande verksamheter. Negativ visuell inverkan, framför allt på utblickarna från 
utsiktsplatserna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen, kan 
påtagligt skada områdets värden. Länsstyrelsen efterfrågar komplettering av 
förtydligande resonemang kring bedömningen av planens påverkan på riksintresset.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
MKB:n har kompletterats i enlighet med länsstyrelsens önskemål. 
Riksintresset för friluftsliv omfattar Söderåsen vars västra sluttning ligger ca 1 
km från planområdets östra gräns. I och med att den planerade 
exploateringen föreslås i ett område beläget utanför riksintresseområdet 
bedöms planförslaget varken påverka allmänhetens möjligheter att nyttja 
Söderåsen för riksintressets syften eller tillgängligheten till detsamma. 
Avståndet mellan riksintresseområdet och det föreslagna planområdet medför 
vidare att påverkan i form av buller inte bedöms komma att belasta 
riksintresseområdet. Infart till och från planområdet planeras ske från 
Malmövägen, varvid inte heller de transporter som genereras av förslaget 
bedöms ge upphov till några negativa effekter för riksintressets värden 
kopplade till stillhet.  

Den planerade exploateringen är lokaliserad på ett stort avstånd från de 
utblickspunkter som i värdebeskrivningen för det aktuella riksintresset 
framhålls vara särskilt värdefulla/känsliga för visuell påverkan. Kopparhatten, 
Hjortsprånget och Lierna är samtliga belägna utmed Skäralidsdalen inom 
riksintressets södra del. Planförslaget bedöms därför inte påverka den 
visuella upplevelsen från dessa platser. Inte heller från Skåneleden, vilken 
löper genom Söderåsen en dryg kilometer öster om planområdet, bedöms 
den planerade exploateringen ge upphov till någon betydande visuell 
påverkan. Bedömningen grundar sig på att denna del av Skåneleden löper 
genom relativt sluten skogsmark där framförvarande skog och topografi starkt 
begränsar möjligheten till utblickar över omgivande landskap. 

Sammantaget bedöms planförslaget därför kunna genomföras utan att 
påtaglig skada uppstår för friluftslivets intressen. 

 
Riksintresse Kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB  
Som framgår av handlingarna kommer detaljplanen att innebära en skalförskjutning 
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och en negativ inverkan på landskapsbilden. I miljökonsekvensbeskrivningen nämns 
att planområdet inte ligger inom något område av utpekat värde för kulturmiljön och 
att närmsta riksintresse ligger ca tre kilometer sydöst om planområdet (Vrams 
Gunnarstorp - Norra Vram [M19]). Länsstyrelsen vill uppmärksamma att avståndet till 
riksintresset endast är 750 meter och att även åtgärder utanför den geografiska 
avgränsningen kan innebära påtaglig skada om det ger negativ inverkan på 
riksintressets värden.  

Det är positivt att kommunen har tagit fram ett kvalitetsprogram, men Länsstyrelsen 
utgår från de förutsättningar som är reglerade enligt detaljplanen när det gäller 
bedömning av skada på riksintresset. Länsstyrelsen menar att det finns behov av att 
styra bebyggelsevolymerna så att de högre delarna inte läggs i den del av 
planområdet som hamnar närmast riksintresse Vrams Gunnarstorp och det öppna 
odlingslandskapet. Dels för att minska inverkan på landskapsbilden, men också för 
att signalera ett avslut på verksamhetsområdet och inte öppna upp för ytterligare 
utbyggnad öster ut mot riksintresset.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
MKB:n har kompletterats i enlighet med länsstyrelsens önskemål. Kommunen 
vill förtydliga att det som syftas på är att slottet Vrams Gunnarstorp ligger ca 3 
km meter söder som planområdet, inte själva riksintresseområdet. 
Planbeskrivningen har förtydligats med detta. De uttryck och värden för 
aktuellt riksintresse som beskrivs hos Riksantikvarieämbetet är själva slottet 
med tillhörande ekonomibebyggelse, park och häckplanteringar, dammar och 
hjorthagar. Även omkringliggande vägsystem som förbinder slottet med Norra 
Vrams sockencentrum med kyrka, skola, prästgård och stationshus. Dessa 
värdekärnor ligger ca 3 km sydost om planområdet och dess värden bedöms 
inte påverkas påtagligt av aktuellt planförslag.   

Landskapet som omgärdar Vrams Gunnarstorp – Norra Vram har historiskt 
utgjort ett godslandskap. Denna struktur finns ännu kvar i landskapet och 
bidrar till möjligheten att läsa hur kulturlandskapet på platsen har utvecklats 
över tid. En exploatering av fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 kommer i 
detta avseende att medföra en negativ effekt eftersom etableringen 
ofrånkomligen bildar en barriär som bryter utblickar över landskapet. För att 
så långt som möjligt mildra effekterna har plankartan reviderats så att 
bebyggelsen med högsta nockhöjd om 23 meter förläggs i planområdets 
norra, centrala del, vilket i landskapsanalysarbetet har visat sig vara den 
placering som minst påverkar landskapet. Övrigt område tillåter en högsta 
nockhöjd om 14 meter. Sammantaget görs bedömningen att den påverkan 
som ett genomförande av detaljplanen får, avseende upplevelsen av 
landskapet, inte påtagligt kommer att skada riksintresset. 

 

Riksintresse Kommunikationer 3 kap. 8 § MB 
Områden som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
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Planområdet ligger ca 1 km öster om väg E4 som är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer.  

Påverkan på statlig väg har uppmärksammats av Trafikverket i samband med 
detaljplaneläggningen för intilliggande detaljplan för Broby 50:2 m.fl., Åstorps 
kommun, se Trafikverkets samrådsyttrande (TRV 2021/109197). Nu aktuell 
detaljplan utgör etapp 3 av hela områdets utveckling.  

Enligt planbeskrivningen bedömer kommunen att planförslagets genomförande inte 
medför betydande påverkan på riksintresse för kommunikation. Kommunen bedömer 
att trafikplats Nyvång vid E4:an idag har en robust utformning med hög kapacitet 
som bedöms klara av en fortsatt trafikökning till prognosår 2040, med såväl 
trafikökning p.g.a. exploatering av mer bostäder som exploatering av verksamheter 
inom planområdet och angränsande planerade verksamhetsområden i Åstorps 
kommun.  

Trafikverket anser att aktuell detaljplan utgår från en äldre version av trafikutredning 
som Trafikverket har haft synpunkter på. Utredningen bedöms inte vara av 
slutrapportsstatus ännu, och Trafikverket förutsätter att det är slutrapporten som 
utgör grunden till det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen 
för en fortsatt dialog med Trafikverket då det behöver finnas ett samförstånd 
gällande den trafikutredning som ligger till grund för kommunens bedömning av 
påverkan på riksintresset.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har tagit del av den senaste versionen av trafikutredning vilken 
tillförs granskningshandlingarna. Fortsatt dialog med Åstorps kommun och 
Trafikverket pågår. 

 

Risk för översvämning 
Länsstyrelsen tolkar av planhandlingarna att planområdet ska anslutas till 
kommunalt vatten och spillvatten, men råder kommunen att förtydliga detta i 
planhandlingarna. Länsstyrelsen kan vidare av planhandlingarna utläsa att 
planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten och att planområdet 
utgörs av kvartersmark, vilket innebär att all utbyggnad och allt underhåll av 
dagvatten- och skyfallslösningar kommer att hanteras av fastighetsägaren. 
Länsstyrelsen anser att föreslagna åtgärder för att ta om hand skyfall och dagvatten 
inte kan säkerställas genom framtida exploateringsavtal. Föreslagna åtgärder 
behöver säkerställas inom ramen för detaljplanen och regleras på plankarta med 
villkor enligt 4 kap. 14 § 1 p. PBL. 

Enligt planbeskrivningen utgår den framtagna VA-utredningen från att 40 % av 
planområdet ska utgöra genomsläpplig yta. På plankartan regleras att minst 25 % av 
marken ska vara genomsläpplig. Länsstyrelsen kan därmed inte se att planförslaget 
har säkrat upp behovet av att 40 % av planområdet ska vara genomsläppligt. 
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Enligt VA-utredningen krävs utredning av grundvattennivåer för att kunna 
dimensionera föreslagna dagvattendammar. Länsstyrelsen anser att detta behöver 
göras inom ramen för detaljplanarbetet. 

Enligt planbeskrivningen finns det behov av större ytor för dagvattenhantering än vad 
som regleras i detaljplanen. För att möjliggöra flera olika lösningar för placering och 
utformning så regleras detta inte mer preciserat i detaljplanen. Länsstyrelsen anser 
att kommunen inom ramen för detaljplanarbetet behöver redovisa var och hur 
dagvattenhanteringen ska ske.  

I VA-utredningen föreslås tre större fördröjningsytor samt två reningsdammar för 
dagvatten inom fastigheten. Länsstyrelsen noterar att inte alla dessa ytor finns 
säkerställda på plankartan och anser att detta behöver kompletteras. Kommunen 
behöver tydligt redovisa och säkerställa att det finns tillräcklig yta avsatt på 
plankartan i enlighet med VA-utredningens föreslagna åtgärder. Av planförslaget 
framgår vidare att det finns behov av höjdsättning inom kvartersmark. Då 
höjdsättning är en förutsättning för att undvika översvämning behöver en reglering 
ske på plankartan. Om inte åtgärder för att förhindra översvämning säkerställs på 
plankartan kan Länsstyrelsen komma att överpröva planen med hänsyn till risken för 
översvämning. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Planbeskrivningen har förtydligats med att området ska anslutas till 
kommunalt vatten och spillvatten.  

Tillräckliga ytor för dagvattenhantering har säkrats i plankartan i enlighet med 
VA-utredningens föreslagna åtgärder. Plankartan har kompletterats med ytor 
med bestämmelse om att dagvattendamm ska finnas (n2- n4). 
Dagvattendammar ska ha kommit till stånd innan startbesked ges, vilket 
också är reglerat med bestämmelse i plankartan.  

VA-utredningen har uppdaterats med beräkningar där 35% av planområdet 
ska utgöras av genomsläppliga ytor, vilket bedöms vara en lämplig andel. 
Plankartan har uppdaterats med detta krav.  

Mätningar gällande grundvattennivåer har gjorts. Det har gjorts sex 
mätningar, vilket gör att den högsta grundvattennivån nu går att bedöma. 
Justeringar har gjorts av bottennivån uppåt i det östra magasinet (Ö1). Inga 
ytterligare justeringar avseende nivåer bedöms behövas. Information kring 
detta har tillförts VA-utredningen, se utredning; VA- och skyfallsutredning, 
Tyréns 2022-04-13, reviderad version 2022-06-30. 

Planområdet har höjdsatts för att säkerställa rinnvägar och undvika 
översvämning. 

 
Vattenverksamhet 
Av VA-utredningen framgår att dikningsföretaget (Åstorps-Vrams Gunnarstorps) 
behöver omprövas alternativt helt eller delvis avvecklas inför exploatering. Eftersom 
planförslaget innebär att delar av dikningsföretaget behöver ledas om bör samråd 
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hållas med Länsstyrelsens vattenenhet samt även med dikningsföretaget. I samrådet 
bör verksamhetsutövaren klargöra om det är fråga om en ny markavvattning (som 
kräver dispens samt tillstånd enligt 11 kap 13, 14 §§ MB) eller grävning i 
vattenområde (som kräver tillstånd enligt 11 kap 9 § MB). Ändringen ska, för att 
gälla, fastställas av tillståndsmyndigheten, Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen 
vill i sammanhanget upplysa om att de prövningar som kan krävas enligt miljöbalken 
är en förutsättning för planens genomförande. För att planen ska vara genomförbar 
är det lämpligt att försäkra sig om att planen anpassas så att de försiktighetsmått och 
åtgärder som en prövning av vattenverksamheter innebär är förenliga med planen. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har tagit del av informationen och är medveten om de prövningar 
som kan komma att krävas. Parallellt med planarbetet pågår utredning om 
möjligheten att lägga om ledningar. 

 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kommunen behöver säkerställa dagvattenhanteringen genom reglering på 
plankartan för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas (se avsnitt ovan 
om översvämning). Om planen inte säkerställer att vattenförekomster nedströms 
planområdet inte påverkas negativt kan Länsstyrelsen med hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna för vatten komma att överpröva planen enligt 11 kap. PBL. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Tillräckliga ytor för dagvattenhantering har säkrats i plankartan med 
bestämmelsen n2- n4 i enlighet med VA-utredningens föreslagna åtgärder. 
Dessa åtgärder ska ha kommit till stånd innan startbesked ges, vilket också är 
reglerat med bestämmelse i plankartan.  

 
Samordning mellan kommuner 
Enligt planbeskrivningen pågår framtagande av en detaljplan för Broby 50:2 m.fl. i 
Åstorps kommun, angränsande nu aktuell planområdet i väster. Enligt 
planbeskrivningen är detaljplanen beroende av denna intilliggande detaljplan i 
Åstorp, då infartsväg till nu aktuellt planområde planeras genom detta område. 
Länsstyrelsen förutsätter därför att kommunen för en fortsatt dialog med Åstorps 
kommun. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun för kontinuerlig dialog med Åstorps kommun. 
 

Länsstyrelsens rådgivning  
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 
kap. plan- och bygglagen.  
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Miljöbedömning  
Kommunen har för planförslaget tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt 
miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av de 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ 
miljöpåverkan. Ett avgränsningssamråd har hållits där inriktningen för 
miljökonsekvensbeskrivningen stämdes av med Länsstyrelsen. Följande perspektiv 
lyftes som lämpliga att behandla: jordbruksmark, MKN vatten, landskapsbild, klimat 
och naturmiljö.  

Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets 
syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även de skäl 
som ligger bakom gjorda val av olika alternativ ska redovisas. Länsstyrelsen saknar i 
den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen en tydlig redovisning av om det finns 
alternativa lokaliseringar som inte innebär att jordbruksmark tas i anspråk. 
Länsstyrelsen saknar även ett resonemang kring alternativa utformningar, 
disponering och ytstorlek inom planområdet, så att planförslagets påverkan 
minimeras.  

I miljökonsekvensbeskrivningen lyfts även vattenmiljöfrågor. Avseende dessa frågor 
hänvisar Länsstyrelsen till synpunkterna ovan under rubrik Risk för översvämning 
och Miljökvalitetsnormer för vatten, vilka lämpligen kan förtydligas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Lokaliseringsutredningen och MKB:n har förtydligats avseende alternativa 
lokaliseringar och de skäl som ligger bakom val av olika alternativ.  

Alternativa utformningar har utretts under planarbetet. MKB:n har 
kompletterats med text om alternativa utformningar.  Bedömning av 
konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten har förtydligats. 

 
Information om skyddade arter 
I miljökonsekvensbeskrivningen anges att det finns fynd av fågel i närområdet, samt 
att naturvärdesinventeringen som ska genomföras under försommaren 2022 kan 
leda till att fler arter identifieras inom planområdet. Exempelvis innebär märgelgraven 
att det kan finnas groddjur inom planområdet. Länsstyrelsen förutsätter att förekomst 
av skyddade arter redovisas till granskningsskedet och tar ställning till om risk för 
påverkan på dessa finns, även i de fall arterna inte bedöms påverkas negativt. 
Kommunen behöver redogöra för vilka eventuella skyddsåtgärder som planeras, 
samt om dispens från artskyddet behövs för att kunna genomföra planen. En 
eventuell dispens från artskyddet bör sökas i tidigt skede. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
En naturvärdesinventering har gjorts (Ekoll 2022-06-13) vilken inte visar på 
några fynd av rödlistade/skyddade arter. Vid fältbesöket bedömdes inget av 
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de fyra objekt som omfattas av det generella biotopskyddet inneha en sådan 
biotopkvalitet eller artvärde att kriterierna för naturvärdesklass 4, visst 
naturvärde, uppfylldes. Klassningen av dessa områden har därför 
omvärderats från klass 4, visst naturvärde, till oklassad. MKB:n har 
kompletterats med en fördjupad bedömning av ovan nämnda effekters 
betydelse för de inom planområdet observerade arterna. Sammanfattningsvis 
medför avsaknaden av naturvärden tillsammans med en potentiellt negativ 
effekt i form av indirekt habitatförlust orsakad av en ökad mänsklig närvaro att 
planförslaget bedöms medföra liten/obetydlig negativ konsekvens för 
rapphöna. Samtidigt bedöms de öppna gräsmarker, dammar och 
översvämningsytor som tillskapas genom planförslaget ha potential att 
generera positiva effekter för rapphöna specifikt och för biologisk mångfald 
generellt.  

 
Information om biotopskydd 
Enligt planhandlingarna finns inom planområdet ett dike, en åkerholme och en 
märgelgrav som bedöms omfattas av generellt biotopskydd. Biotopskyddsdispens 
kommer att sökas för att ta bort åkerholmen. Länsstyrelsen vill informera om att det 
formellt sett inte finns något hinder mot att anta en detaljplan som berör 
biotopskyddade miljöer. Kommunen bör dock vara uppmärksam på att de delar i 
detaljplanen som förutsätter intrång i biotopskyddade miljöer inte kan genomföras 
om Länsstyrelsen inte beviljat dispens. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen är medveten om att dispens krävs för ingrepp i biotopskyddade 
områden och att intrång i dessa inte kan genomföras utan beviljad dispens. 
Ansökning om dispens är inskickad.  

 
Information om fornlämningar 
En arkeologisk utredning är beslutad för området 2022-04-01 (Länsstyrelsens Dnr: 
431-44481-2021). Resultatet av utredningen är ännu inte klart, men kommer att 
meddelas kommunen så snart den är avslutad.  

 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård och 
kommunikationer, risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten, varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11 §§ PBL. 
 
LANTMÄTERIET, inkom 2022-05-30 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-13) har följande 
noterats:  



 Samrådsredogörelse 2022-07-15    sid. 11 
 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Sammanfattning 
På sidan 1 under ”planen i korthet” – sammanfattning står att byggnader får uppta 
45% av byggnadsarean, borde vara något annat.  

Plankarta 
Genomförandetid saknas i plankartan. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Meningen på sidan 1 i planbeskrivningen har justerats. Information om 
genomförandetid har tillförts plankartan.   

 

REGION SKÅNE, inkom 2022-05-31 
I planförslaget framförs att etableringen som möjliggörs bidrar till fler arbetstillfällen 
men medför också att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden 
påverkas. I antagandehandling till Regionplan för Skåne 2022-2040 framhålls vikten 
av att hushålla med och ta hänsyn till Skånes brukningsvärda jordbruksmark. 
Skånes jordbruksmark är en begränsad resurs och hushållning med denna är en 
förutsättning för en långsiktigt hållbar markanvändning. I framtiden beräknas den 
svenska jordbruksmarken bli mer värdefull då de globala klimatförändringarna 
minskar tillgången på jordbruksmark i många andra länder. Med utgångspunkt från 
ovanstående vill Region Skåne lyfta fram att det är viktigt att Bjuvs kommun i det 
fortsatta planarbetet och i samband med planens genomförande så långt möjligt 
verkar för att utbyggnaden sker med en effektiv markanvändning.  

Med tanke på det relativt långa avstånd mellan planområde och närmaste 
busshållplats vill Region Skåne också framföra att etableringen troligen inte innebär 
att kollektivtrafik kommer att bli ett attraktivt alternativ för arbetspendling. I 
antagandehandling till Regionplan för Skåne 2022-2040 framhålls att 
bebyggelseutveckling bör prioriteras i kollektivtrafiknära lägen så att fler får tillgång 
till exempelvis arbetsplatser.  

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
samt regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala 
utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2021-09-23 § 94.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bestämmelsen e1 har utgått. Exploateringen blir istället reglerad utifrån ytor 
avsatta för dagvattenhantering och bestämmelse om att minst 35% av marken 
ska vara genomsläpplig. Genom att på så sätt medge en relativt hög 
exploatering, men framför allt genom att tillåta att del av det norra 
planområdet får utgöras av bebyggelse med en nockhöjd på 23 meter 
möjliggörs ett effektivt utnyttjande av marken. 
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Bjuvs kommun avser att verka för att en dialog med Skånetrafiken förs. 
Planering för ny cykelbana mellan Hyllinge och Åstorp, längs Malmövägen, 
pågår. 

 
TRAFIKVERKET, inkom 2022-05-27 
Samråd 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.  

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- och 
logistikanläggning.  

Trafikverket har yttrat sig i samråd för detaljplan för Broby 50:2 m.fl., Åstorps 
kommun – kompletterad trafikutredning (TRV 2021/109197). Denna detaljplan utgör 
etapp 3 av hela områdets utveckling. Trafikverket hade en del synpunkter i 
detaljplanen och särskilt trafikutredning. Vi ser att liggande detaljplan utgår från en 
äldre version av trafikutredning som Trafikverket har haft synpunkter på. Av 
uppgifterna vi fått så är utredningen inte i slutrapportsstatus ännu. Vi förutsätter att 
det är slutrapporten som utgör grunden till fortsatta planarbetet. En del av 
synpunkterna nedan har lyfts även i detaljplanearbetet för Broby 50:2 i Åstorps 
kommun.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har tagit del av den senaste rapporten vilken tillförs 
granskningshandlingarna.  

 

Generell synpunkt 
Trafikverket ifrågasätter om denna utbyggnaden verkligen är att betrakta som en 
Etapputbyggnad. Planen hävdar att den är Etapp III men planläggs samtidigt som 
etapp I. Delar av etapp II väster om Malmövägen har redan delvis byggts ut. Etapp 
III har en väldigt kort genomförandetid vilket också skapar förvirring över den 
övergripande etappindelningen. Vi har i arbetet med trafikutredningen pekat på 
vikten av att vissa åtgärder i statliga väginfrastrukturen behöver vara på plats utifrån 
en logisk etappindelning. Trafikverket anser därför att en ändring av etappindelning 
av verksamhetsområdena och en uppdelning i etapper även av föreslagna 
trafikåtgärder i trafikutredningen bör övervägas. Det ger Trafikverket och 
kommunerna förutsättningar att bidra med en trafiksäker och tillgänglig 
trafikförsörjning av verksamhetsområdena.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Etapperna ska ses som olika områden, som kan komma att byggas ut 
samtidigt. Planbeskrivningen har förtydligats kring detta.  
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Kollektivtrafik 
Planens lokalisering har ingen närhet till kollektivtrafik. Något som konstaterades 
redan i lokaliseringsutredningen (2022-02-08). Trafikverket anser inte att kommunen 
presenterat tillräckliga åtgärder för att skapa tillgängligheten med kollektivtrafiken. 
Trafikverket anser att kommunens inriktning bör vara att verksamhetsområdena ska 
försörjas med kollektivtrafik, för att bidra till transportpolitiska målet om ökad andel 
resande med kollektivtrafik, till klimatmål och till Agenda 2030, mål 11. Kommunen 
bör snarast inleda en dialog under det pågående planarbetet med Skånetrafiken om 
samplanering av bebyggelse och kollektivtrafik avseende de aktuella 
verksamhetsområdena. Kommunen skriver i planbeskrivningen att de inte är 
huvudman för allmänna anläggningar inom planområdet. Att de inte ansvarar för 
dess utbyggnad och att konsekvenserna av detta skulle kunna bli att de allmänna 
anläggningarna kan anläggas med en högre eller lägre standard än vad som annars 
hade varit fallet. Trafikverket anser att kommunerna bör adressera den risken och 
minimera sannolikheten att den utfaller eller åtminstone minskar konsekvenserna av 
att privat aktör blir huvudman. Trafikverket har svårt att se att det vore orimligt att 
verksamhetsområdets planering ges förutsättningar för att klara regionala, nationella 
och internationella mål om resande.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun avser att verka för att en dialog med Skånetrafiken förs.  

Ingen allmän platsmark i form av GATA är aktuellt inom planområdet varför 
denna skrivning utgår från planbeskrivningen.  

 

Vägar 
Väg E4 ligger 1 kilometer väster om planområdet. E4:an är utpekad som riksintresse 
för kommunikationer. Malmövägen, som ligger cirka 300 meter väster om 
planområdet, kommer att vara anslutningsväg från planområdet till E4:an. Påverkan 
på statliga vägar har redan uppmärksammats i samband med detaljplaneläggningen 
för detaljplan för Broby 50:2 m.fl., Åstorps kommun. Dialog pågår med Åstorps 
kommun över de åtgärderna. Viktigt att planprocesserna hanterar dessa brister och 
behov i enlighet med ovan synpunkt.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun för kontinuerlig dialog med Åstorps kommun. Ett 
exploateringsavtal mellan Åstorps kommun och exploatören kommer att 
tecknas för kostnadsfördelning för de åtgärder som krävs för anslutning till 
Malmövägen.  

 

Järnväg 
Skånebanans spårområde ligger vid planområdets östra gräns. Skånebanan är 
utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden 
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som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Bebyggelse föreslås på tillräcklig avstånd från järnvägen så att det inte innebär 
någon påverkan på riksintresset. Däremot råder det oklarheter om massor och vallar 
planeras anläggas utmed banvallen. Banvallens avvattning får inte försvåras genom 
höjning av intilliggande markyta.  

Förändringar av ledningar som korsar järnväg ska hanteras i särskild ordning. För 
ledning som placeras inom Trafikverkets mark och/eller järnvägsanläggning ska ett 
avtal för ledningsarbeten tecknas med Trafikverket. Ansökan görs på Trafikverkets 
hemsida: https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Planering-av-ledningar-nara-
infrastruktur/ 

Med anledning att planen möjliggör bebyggelse samt ”motionsspår” i närområdet till 
järnvägen så kräver Trafikverket en komplettering av riskbedömning för risken för 
obehöriga i spårområde på järnvägen och eventuella åtgärder.  

Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder 
som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Planområdet har höjdsatts för att säkra rinnvägar för skyfall inom hela 
området. Banvallens avvattning kommer inte att påverkas. 

Riskutredningen har kompletterats med en bedömning kring obehöriga i 
spårområdet. Bedömningen är att risk för obehöriga i spåret är låg även vid 
genomförande av planförslaget och att inga åtgärder erfordras. Det finns inga 
naturliga stråk eller målpunkter på andra sidan järnvägen som skulle kunna 
bidra till att personer vill röra sig över spårområdet och risken att av misstag 
komma in på spårområdet bedöms som osannolik. Planområdet bedöms inte 
heller öka risken för aktivt sabotage, då planområdet blir en arbetsplats och 
avstånd till spåren från skola, serveringsställe med alkohol och andra miljöer 
där risktagandet kan vara förhöjt alternativt riskmedvetandet inte 
färdigutvecklat eller sänkt, är långt. Inte heller bedöms risken för suicid öka. 
Det är i dag fullt möjligt att ta sig in på spåren från mer bebyggda delar och 
inga suicidstängsel finns uppsatta. Planområdet är utformat för att efterleva 
RIKTSAM; Området 0-30 meter från järnvägen utformas så att det inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Restaurang och lager placeras inte 
närmare än 70 meter från närmsta spår. (Se Riskutredning farligt gods och 
verksamheter, Tyréns, Version 2, 2022-06-14)  

Samtliga bostäder i anslutning till planområdet uppfyller bullerriktvärdena 
förutom vid Malmövägen 49. Kommunen vill förtydliga att dessa riktvärden 
överskrids redan i dagsläget och inte enbart som en konsekvens av planens 
genomförande. Här föreslås både åtgärder såsom tilläggsisolering av fasad, 

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Planering-av-ledningar-nara-infrastruktur/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Planering-av-ledningar-nara-infrastruktur/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Planering-av-ledningar-nara-infrastruktur/
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fönsterbyte eller bullerskärm. Bullerskyddad uteplats kan anordnas på 
innergården. Eventuella bulleråtgärder och kostnadsfördelning regleras i 
exploateringsavtal mellan Åstorps kommun och exploatören. 

 

Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Byggnader överstigande 
20 meter kan påverka LFV:s (Luftfartsverkets) CNS-utrustning (Communication, 
Navigation, Surveillance). LFV:s CNS-utrustning används för att övervaka luftfarten 
inom svenskt territorium. LFV är därför sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig 
över detaljplanen. Då CNS-utrustningens placering och specifika funktion är 
skyddsklassad kan byggnadernas eventuella påverkan på CNS-utrustningen endast 
bedömas av LFV. Detta görs genom LFV:s tjänst ”CNS-analys” som finns tillgänglig 
att läsa mer om på deras hemsida: https://lfv.se/tjanster/flygplatstjanster/cns-analys 

Det är oklart om detaljplanen kan anses vara inom tätbebyggt område eller ej. 
Trafikverket bedömer den vara utanför tätbebyggt område. Då detaljplanen även 
medger byggnation överstigande 20 meter utanför tätbebyggt område kan 
byggnationen påverka Försvarsmaktens intressen gällande militär luftfart. Remissen 
skickas till exp-hkv@mil.se 

Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser (Ängelholms flygplats) 
samt Luftfartsverket och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av 
flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har remitterat både LFV, Ängelholms flygplats och 
Försvarsmakten. Luftfartsverket har besvarat remissen och de har inget att 
erinra. 
 

Övrigt 
Plankartan saknar skalstock. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Plankartan tillförs skalstock. 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-05-13 
Ingen erinran ur polisiär synpunkt. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

https://lfv.se/tjanster/flygplatstjanster/cns-analys
mailto:exp-hkv@mil.se
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LUFTFARTSVERKET, inkom 2022-05-16 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid en ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.  

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”.  
 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

ÅSTORPS KOMMUN, inkom 2022-05-30 
Plankontoret i Åstorps kommun har tagit del av samrådshandlingar för ovan 
rubricerad detaljplan och har följande synpunkter. 

Planbeskrivning 
Sida 2, 8, 24 
Den trafikutredning som planbeskrivningen har som underlag har reviderats 2022-
05-04. Vid framtagande av granskningshandlingarna för detaljplanen förutsätter 
Åstorps plankontor att den senaste versionen av Trafikutredningen används.  

Sida 27-28 
I avsnittet om Buller beskrivs att man rekommenderar att riktvärden inomhus uppfylls 
i bostäder som inte når riktvärden utomhus vid fasad eller uteplats. Förslag anges 
som bullerskydd i tomtgräns, isolering av fasad, fönsterbyte eller kombination av 
åtgärder. Åstorps kommuns plankontor ställer sig frågande till hur detta uppfylls och 
vem som bekostar dessa skyddsåtgärder.  

Plankarta 
Åstorps kommun har inga synpunkter på plankartan. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott i Åstorps kommun ställer sig bakom yttrande från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen som Åstorps kommuns yttrande.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har fått ta del av den senaste versionen av trafikutredningen 
vilken tillförs granskningshandlingarna. Bullerutredningen har uppdaterats 
utifrån uppdaterad trafikutredning och text justerats i planbeskrivningen.  

Eventuella bulleråtgärder och kostnadsfördelning av dessa föreslås regleras i 
exploateringsavtal mellan Åstorps kommun och exploatören. 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

NORDION ENERGI, inkom 2022-05-13 
Nordion Energi, där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår, har tagit del av 
inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Nordion Energi har inga ledningar eller 
anläggningar i det aktuella planområdet och har därmed inget att erinra i 
detaljplanen. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkom 2022-05-30 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Inom området har E.ON flertalet regionnätsluftledningar. Väster om området har 
E.ON en 130 kV (ÅSTORP S – MÖRARP), och norr om planområdet har E.ON 
dubbla 130 kV (ÅSTORP S – MÖRARP samt LÄRKERÖD – ÅSTORP S). 
Ledningarna leder in till fördelningsstation ÅSTORP S norr om planområdet, se 
bifogad karta.  

För våra ledningar har vi rättigheter. Rättigheterna kan vara grundade på inskrivna 
och oinskrivna servitut, ledningsrätt eller allmänna avtalsvillkor. Rättigheterna ger 
oss bland annat rätt till en 40 meter bred skogsgata med ledningen i mitten.  

För att luftledningen ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på att det i 
plankartan sätts ut ett 40 meter brett l-område med luftledningarna i mitten (20 
meter/sida). Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen 
medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i 
planbestämmelserna vid beteckningen l: ”Marken ska vara tillgänglig för allmän 
luftledning. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som 
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hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger 
eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningen”.  

För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både 
Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste 
iakttas. Därför måste, i god tid innan arbete i närheten av strömförande friledning, 
kontakt tas med ONE Nordic AB för utväxling av Elsäkerhetsföreskrifter (ESA) 
rörande regionnät. Se även bifogad handling ”Arbete nära friledning”.  

Om stängsel ska monteras vill vi erinra om risken för spänningssättning av staket 
eller stängsel som sätts upp i närheten av kraftledningar. Instruktion finns enligt 
EBR, IN055. Kontakta E.ON inför uppförande av stängsel i närheten av ledningarna 
för att få uppgifter om vilka särskilda skyddsåtgärder som eventuells erfordras.  

Vi vill även påminna om Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 
2010:1, vid anläggande av lokalgata. I 6 kap. 6§ med tillhörande tabell kan man läsa 
vad som gäller vid korsning mellan luftledning och allmän väg. Ingen förändring av 
vägar eller uppförande av nya vägar får tillkomma som korsar eller kan komma att 
korsa ledning utan dialog med E.ON.  

Enligt starkströmsföreskrifterna 6 kap. 10§ ska friledning vara framdragen på 
betryggande avstånd från upplag med brännbart material och område med 
explosionsrisk. Minsta horisontella avstånd mellan ledningens yttersta faslina och 
riskområde med brandfarlig vara (klassat område) skall vara 30 meter. Motsvarande 
avstånd till explosiv vara är 100 meter.  

Man måste vara extra vaksam över avstånden till regionnätsledningarna när 
belysningsstolpar eller skyltar sätts ut längs med vägar, så att de placeras på 
behörigt avstånd till faslinorna. Om exempelvis en 12 meter hög 
belysningsstolpe/skylt monteras får denna inte placeras närmare strömförande lina 
än 14 meter, horisontellt mått.  

Kring ledningens stolpar på en radie av 50 m får inget elektriskt ledande material 
förekomma t.ex. staket/stängsel, elkablar mm. Matarkabel till belysningsstolparna 
förläggas i plaströr så att ett jordfel ej påverkar korsande objekt.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Avstämning om yttrandet har skett med E.ON. I detaljplanen säkerställs att 
marken inte får förses med byggnad på ett avstånd på 25 m från befintlig 
ledning. Plankartan har kompletterats med en utökning till ett avstånd 50 m på 
från befintlig elstolpe till byggbar mark. Planbeskrivningen har kompletterats 
med E.ON:s information ovan.  

 

Magnetfält 
Med anledning av diskussionen kring magnetfälts eventuella hälsorisker så måste en 
skälighetsbedömning göras vid varje enskilt fall av samhällsplanering eller 
nybyggnation, där eventuella risker från magnetiska fält vägs mot tekniska och 
ekonomiska förutsättningar.  
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De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är 
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar 
fram råd, rekommendationer och föreskrifter avseende magnetfält.  

Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar 
ett samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med 
bakgrund i detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden 
eller skyddsavstånd för allmänhetens exponering för magnetfält. 

Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid 
samhällsplanering och exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga 
kostnader: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas 

• Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära 
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses 
normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer 

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan 
läsas eller laddas ned på www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information. 

E.ON för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella risker. E.ON 
följer kontinuerligt pågående forskning inom området och strävar efter en 
kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON beaktar berörda myndigheters 
rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet och tar människors oro på 
allvar. E.ON mäter, beräknar och redovisar vid behov magnetsfältsnivåer kring våra 
anläggningar. E.ON har startat en magnetfältsundersökning och återkommer när 
denna är färdig.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun har mottagit magnetfältsberäkning avseende bidrag från E.ON 
Energidistributions två 130 kV-ledningar som passerar fastigheten. Det 
beräknade magnetfältsbidraget från ledningarna angivet som årsmedelvärde, 
1 m ovan mark, redovisas för totalt sex punkter (BL1-BL6). Resultatet visar 
hur det beräknade magnetfältsbidraget (µT) avtar i relation med avståndet 
från ledningens mittlinje. I norra delen av fastigheten uppgår avståndet mellan 
kraftledning och fastighetsgräns för Vrams Gunnarstorp 1:15 till ca. 25 m. 
Därtill säkerställs ytterligare avstånd till kraftledning genom prickmark med en 
bredd av ca. 10 m. Sammantaget uppgår därför minsta möjliga avstånd 
mellan bebyggelse och kraftledning till ca. 35 meter, vilket ger ett 
magnetfältsbidrag som understiger 0,2 µT beräknat som årsmedelvärde. 

I väst löper kraftledningen nära intill fastighetsgräns, ca. 5 m. Prickad mark 
omfattar i denna del av planområdet en yta med bredden ca. 20 meter. Minsta 
möjliga avstånd mellan kraftledning och bebyggelse i denna del av 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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planområdet uppgår därför till ca. 25 meter, vilket ger ett magnetfältsbidrag 
som understiger 0,4 µT beräknat som årsmedelvärde. 

Sammanfattningsvis bedöms inte någon byggnad belastas med ett 
magnetfältsbidrag som överstiger den nivå som använts i forskningen som 
utgångspunkt för vad som kan anses vara en normal nivå under vilken det 
inte har kunnat påvisas några skillnader beträffande hälsorisker (0,4 µT). 

Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang kring magnetfält.  
 

Övrigt 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå 
av genomförandebeskrivningen.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Planbeskrivningens genomförandedel har kompletterats med information 
kring eventuell flytt av ledningar.  

 
SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2022-05-06 
Skanova har en markförlagd kabel inom detaljplaneområdet. Kabelns läge framgår 
ungefärligt (ej lägesinmätt) av bifogad fil. Kabeln är tagen ur trafik och föreslås 
klippas/ändisoleras ömse sidor om fastigheten. Om så önskas kan ledningarna 
skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har noterat ledningens läge och kompletterar planbeskrivningen 
med information om status på ledningen.  
  

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-05-31 
Förutsättningar – Teknisk försörjning s. 11-12 
Avståndet från planområdet till befintligt verksamhetsområde för VA borde finnas 
med i beskrivningen. Närmsta huvudledning i Bjuvs kommun finns cirka 1 km från 
planområdet medan i Åstorps kommun finns det VA-ledningar i plangränsen. Därav 
anses en anslutning mot Åstorps ledningsnät som mer genomförbar. 

Att ”befintliga pumpstationen kommer uppgraderas” krävs kanske för att genomföra 
detaljplanen men är inte någon förutsättning med befintligt kommunala 
budgetunderlag. Under förutsättningar vore det bättre att beskriva att det idag inte 
finns någon överkapacitet i föreslagen anslutningspunkt och åtgärder krävs på 
huvudledningsnätet utanför planområdet.  

Stycket som hänvisar till kommunens dagvattenpolicy är något felaktig och troligtvis 
en misstolkning av begreppet LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). LOD är 
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dagvattenhantering på kvartersmark vilket i denna detaljplan är den föreslagna 
hanteringen men är inte förstaalternativet enligt policyn. Stycket bör uppdateras och 
hänvisa korrekt till de huvudprinciper som finns på sidan 5 i dagvattenpolicyn.   

 

Planförslag – Teknisk Försörjning s. 18-20 
NSVA ser positivt till att planområdet ej planeras införlivas i kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten, det finns två huvudargument för detta som skulle 
kunna förtydligas i planbeskrivningen 1) den enskilda fastigheten ligger i direkt 
anslutning till ett vattendrag med ett dikningsföretags föreskrifter, därav ställs det 
redan stränga flödesbegränsningar på fastigheten 2) en kommunal 
dagvattenhantering inom planområdet skulle enbart kunna nyttjas av den enskilda 
privata fastigheten vilket går emot kommunala principer. VA-utredningen visar på 
vilken typ av dagvattenhantering som krävs för rådande MKN och grundar sig inte på 
ett kommunalt driftansvar. 

Att VA-utredningen utgår från en lägre exploateringsgrad än vad plankartan 
möjliggör gör det svårt att förstå var flexibiliteten egentligen är även om det är 
beskrivet i planförslaget. Risken för att dagvattendammarna blir 
underdimensionerade finns inom denna flexibilitet. Om det är att dagvattendammar 
ses som icke-genomsläpplig mark pga uppsamling av föroreningar kan de planeras 
med en 10% försedimenteringsdamm som då är tät medans resten av ytan är 
genomsläpplig.  

Då planområdet planeras ansluta mot Åstorps VA-ledningsnät som redan idag har 
begränsad kapacitet kommer det krävas förstärkningar på både dricks- och 
spillvattenätet utanför planområdet. En övergripande plan gällande dricksvatten finns 
för södra Åstorp i NSVAs förslag till affärsplan 2022-2024, dock med reservering för 
att det krävs särskilt politiskt beslut med påverkan av VA-taxa efter utförd 
kostnadskonsekvensanalys. Spillvattenhanteringen har en mer lokal lösning och i 
proportionen till exploateringens omfattning. Fastigheten bör i NSVAs mening 
ansluta sig som avtalskund mot Åstorp och inte ingå i Bjuvs kommuns 
verksamhetsområde för VA.  

Genomförande – Avtal s. 30 
Inför tecknande av exploateringsavtal ska NSVA vara delaktiga då VA-drift och 
planering berörs. Vad de allmänna anläggningarna är och vilken kommun som syftas 
på i huvudmannaskapet måste få en mycket tydligare distinktion inför att avtal 
tecknas.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Planbeskrivningen har kompletterats med information kring avstånd till 
befintligt verksamhetsområde för VA, att det idag inte finns någon 
överkapacitet i föreslagen anslutningspunkt och åtgärder krävs på 
huvudledningsnätet utanför planområdet, samt information kring 
dagvattenpolicyn. 
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Plankartan har säkrat ytor för dagvattenhantering i enlighet med VA-
utredningen. Dessa åtgärder ska ha kommit till stånd innan startbesked ges, 
vilket också är reglerat med bestämmelse i plankartan. 

Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning att planområdet ska 
anslutas till kommunalt när för vatten och spillvatten i Åstorps kommun. 

Då inga allmänna anläggningar föreslås har aktuell mening på sidan 30 i 
planbeskrivningen utgått. 

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2022-05-31 
Gräns för områdeskoncession mellan Öresundskraft och Kraftringen går genom 
fastigheten. Parterna är överens att Öresundskraft ska bygga ut elnätet inom 
planområdet. För att undvika att behöva ändra koncessionsgränsen är det viktigt att 
kundernas anslutningspunkt läggs på rätt sida gränsen.  

Det kan behövas ett antal transformatorstationer inom området, var dessa ska 
placeras behöver anpassas till kundernas behov av eleffekt. Normalt behövs ett 
område på 7x7 meter för en transformatorstation. De ska placeras högt i förhållande 
till omgivningen eftersom kabelschakt blir en naturlig dräneringsväg för dagvatten. 
Föreslår att inga E-områden ritas in i plankartan.  

Vi förutsätter att ledningssamordning sker i samband med utbyggnaden av allmän 
plats.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. Inga E-områden för 
transformatorstationer är aktuella.   

 
KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkom 2022-06-02 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- och 
logistikanläggning. Planområdet ansluter till verksamhetsområden i Åstorps 
kommun. Detaljplanen föreslår ianspråktagande av jordbruksmark. Kommunen 
bedömer att ett genomförande av planen kan antas innebära betydande påverkan 
för miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och 
andra resurser. Vård- och omsorgsnämnden anser att en av de viktigaste faktorerna 
för utveckling av välfärden är att befolkningen har arbete. Arbetslösheten i Bjuvs 
kommun, i likhet med övriga Skåne är högre än genomsnittet i Sverige.  

Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns det behov av insatser för att höja 
sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten. Med stöd i detta kan arbetsplatser 
på rätt ställe och med rätt förutsättningar anses utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse. Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har 
lämnat att de inte anser sig kunna bedöma vilken samhällsnytta och vilka miljörisker 
ovannämnda byggnation kan ha på Bjuvs kommun. KPR har dock ett önskemål att 
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man undersöker möjligheten att bygga solfångare på lagerbyggnadens tak. 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter.  

Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Detaljplan för Vrams 
Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. Kommunen besvarar 
KPR separat nedan.  

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkom 2022-05-27 
Skickar tillbaka ärendet till Byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-05-25 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till 
detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs, Bjuvs kommun, Skåne län som är 
tillgängligt för samråd. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2022-05-31 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 
förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens beställning. Förvaltningen har 
därför inget att erinra mot förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget 
samt översända detta till byggnadsnämnden. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkom 2022-06-02 
Föreningarna inom KPR har tagit del av utsända handlingar angående Samråd – 
Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15. Detaljplanen avser ett markområde som 
ligger i Bjuvs kommuns nordligaste ända och gränsar till ett industriområde i Åstorps 
kommun. Föreslagen detaljplan är att lager- och logistikanläggning kan byggas på 
mark som idag är jordbruksmark klass 6-8. KPR anser sig inte kunna bedöma vilken 
samhällsnytta och vilka miljörisker ovannämnda byggnation kan ha på Bjuvs 
kommun. Detaljplanen innehåller också mycket teknisk information, kontroller och 
mätresultat som KPR inte har kompetens att utvärdera och ha synpunkter på. KPR 
har dock ett önskemål att man undersöker möjligheten att bygga solfångare på 
lagerbyggnadens tak.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Detaljplanen möjliggör solpaneler på byggnaderna. Yttrandet innebär ingen 
förändring av planförslaget.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2022-06-01 
Yttrande 
Söderåsens miljöförbund lämnar följande granskningsyttrande över redovisat 
planförslag: 

Jordbruksmark 
Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark. Detta innebär att Skåne har ett särskilt 
ansvar att värna om åkermarken nationellt. Åkermarken har klass 6-8 på det 
planerade området för exploatering. Det är inte den högsta klassningen, men anses 
ändå vara jord av mycket bra kvalitet. Lokaliseringen ska vara förenligt med 
miljöbalkens syfte (1 kap 1§ pkt 4) och miljöbalkens krav på god hushållning med 
mark (3 kap 1§ och 4§ samt 2 kap 6§). Brukningsvärd jordbruksmark får enligt 
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser inte tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggning som kan anordnas på annan plats. Undantag bör enligt 3 kap 4§ 
Miljöbalken endast ges om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen hänvisar till vårt svar på yttrande från Privatperson 4 på sidan 33 
gällande frågan om ianspråktagande av jordbruksmark.    

 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-05-23 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande:  
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• NSR är positiva till skrivningen i planen gällande renhållningen.  
• Genom att skriva i planen att avfallsutrymmet inte ska placeras vid lastning- 

och lossningsplatserna minskar risken att lastbilarna blockerar varandra.  
• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma 

frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska 
användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplaneskedet. 
Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja 
planera för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av 
massor. Detta gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för 
området rena massor.  

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen tar med sig frågan om masshantering i det fortsatta arbetet med 
detaljplanen. Yttrandet innebär ingen ändring av planförslaget.  

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-05-23 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på planförslaget:  

Riskhänsyn 
Räddningstjänsten rekommenderar att en planbestämmelse införs som tydliggör att 
marken planläggs för ”Verksamheter” som inte utgör en olycksrisk för sin omgivning. 
Exempel på verksamheter som utgör en olycksrisk för sin omgivning kan vara om 
det förekommer större kemikaliehantering, stora mängder brandfarlig vätska eller 
gas, explosiva varor eller anläggningar med ammoniak. Införandet av denna 
planbestämmelse är även i linje med riskutredningen eftersom det står i 
riskutredningen att tilltänkt verksamhet anges som icke störande avseende 
olycksrisker.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Föreslagen användning Z-Verksamheter innebär att enbart verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan kan lokaliseras inom planområdet. Det 
innebär att verksamheterna enbart i begränsad utsträckning får avge lukt, 
buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar. Verksamheter med större 
hantering av tex brandfarlig vara är tillståndspliktiga och en reglering med 
ytterligare planbestämmelser bedöms därför inte behövas.   

 
I nära anslutning till planområdet finns verksamheten Södra Skogsägarna ekonomisk 
förening. Har riskutredningen som genomförts inventerat huruvida verksamheten 
hanterar farliga ämnen/kemikalier? 
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Kommentar från Bjuvs kommun:  
Riskutredningen har uppdaterats med en bedömning kring Södra Woods 
verksamhet i närheten av planområdet. Bedömningen är att verksamheten 
inte påverkar planområdet. Södra Woods verksamhet hanterar inte brandfarlig 
vara, däremot kemikalier med miljöpåverkan (kopparsalt och fixeringsmedel). 
Hanteringen av dessa, processen och avståndet mellan fastigheterna gör att 
ingen påverkan bedöms ske på planområdet. (Se Riskutredning farligt gods 
och verksamheter, Tyréns, Version 2, 2022-06-14). 

 

Brandvattenförsörjning 
I enlighet med planbeskrivningen ska brandvattenförsörjning anordnas i området. 
Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost 
(konventionellt system). Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara 
delar i Svenskt Vattens publikation Distribution av dricksvatten P114. Lägsta flöde 
ska vara 20 l/s.  

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan 
brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Detta ska 
framgå i planbeskrivningen. Om avsteg ska göras från P114 ska lösningen förankras 
hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  

Notera att kompletterande brandposter kan komma att behöva anordnas till stora 
byggnader utöver de brandposter som lämpligtvis placeras i gata. Detta beror på 
byggnaders storlek, läge och avstånd till brandpost i gata. Detta bör särskilt 
stämmas av med räddningstjänsten. 

Information inför byggprocessen 
Utrymning 
Notera att utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon/bärbara stegar inte 
kan nyttjas för aktuellt planområde på grund av för lång insatstid.   

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Planbeskrivningen har tillförts information kring dimensionering av flöden i 
brandposterna, minsta avstånd mellan brandposter och vad som gäller kring 
utrymning. 

 

 
INTRESSEORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 

CENTERPARTIET BJUV, inkom 2022-05-23 
I planbeskrivningen finns det angett att byggnader får uppta 45% av byggnadsarean. 
Detta är en alldeles för låg siffra som leder till att man slösar bort åkermark till ingen 
nytta genom att ha en så låg exploateringsgrad. Det borde vara rimligt att 
exploateringsgraden med marginal överstiger 60%. Att skapa rekreationsytor på ett 
industriområde där stora delar av byggnaderna är minst 14 m höga och där det 
dessutom oftast är inhägnat kan tyckas vara ett dåligt ställe för rekreation.  
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Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bestämmelsen e1 har utgått. Exploateringen blir istället reglerad utifrån ytor 
avsatta för dagvattenhantering och bestämmelse om att minst 35% av marken 
ska vara genomsläpplig. Genom att på så sätt medge en relativt hög 
exploatering, men framför allt genom att tillåta att del av det norra 
planområdet får utgöras av bebyggelse med en nockhöjd på 23 meter 
möjliggörs ett effektivt utnyttjande av marken, samtidigt som ytor möjliggörs 
för både rening och fördröjning av dagvatten samt rekreation.  
 

 
I planbeskrivningen finns det också angett att Söderåsvägen (väg 1250) skulle göras 
om till bygdeväg mellan Gunnarstorp och Malmövägen. Detta är en väldigt dålig 
lösning eftersom det är alldeles för mycket trafik på denna väg för denna typ av 
vägmarkering. Mycket av trafiken kör mycket fortare än tillåtet och det är även 
mycket lastbilstrafik på vägen. Lastbilstrafiken kommer troligtvis öka i framtiden när 
mer av arealerna norr om Söderåsvägen görs om till industriområde. Det finns redan 
idag en fältväg mellan Gunnarstorp och Ängsgården som bara skulle behöva lite 
bättre beläggning på delar av sträckan och dessutom är en genväg mot Åstorp.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Söderåsvägen ligger utanför planområdet och eventuell ombyggnation av 
denna är inte en fråga som kommer hanteras av detaljplanen. Aktuell mening 
har därför utgått från planbeskrivningen.  

 

I planbeskrivningen finns det inte angett hur mycket dagvattnet ska fördröjas, de 
flesta dikningsföretag är dimensionerade för att tillflödet inte får överskrida 1,5 l/s och 
Ha. Detta bör alltså med marginal underskridas på planområdet.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
I VA-och skyfallsutredningen framgår att utflödet till dikningsföretaget kommer 
motsvara 1,0 l/s, ha vilket är ett mindre flöde än 1,4 l/s, ha som tillåts i 
dagsläget.  

 

SÖDRA SKOGSÄGARNA, inkom 2022-05-31 
Bakgrund 
Södra Skogsägarna är ägare till fastigheten Åstorp Ji-Te 4 i Åstorps kommun, vilken 
ligger omedelbart norr om fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs kommun. Det 
är i egenskap av ägare till Åstorp Ji-Te 4 vi gör detta yttrande.  

Södra Skogsägarnas sågverksrörelse bedrivs i ett affärsområde, Södra Wood, som 
har en anläggning för tryckimpregnering av trävaror på fastigheten Åstorp Ji-Te 4.  



 Samrådsredogörelse 2022-07-15    sid. 28 
 

 

Verksamheten är tillståndspliktig med tillstånd från MPD på Lst i Skåne län, 
diarienummer 241-9609-99-1277-122, daterat 1999-09-16, och innebär att upp till 
150 000 kubikmeter sågade trävaror per år kan behandlas på anläggningen. 

Impregneringsmedlen som används är konventionella kopparhaltiga ämnen, för 
vanligt så kallat NTR-klassat virke, eller mera populärt uttryckt som exempelvis 
”grönimpregnerat trallvirke”.  

Grund för yttrande 
I utredningshandlingarna inför detaljplaneändringen finns det en utredning ”Vrams 
Gunnarstorp 1:15 MKB VA- och skyfallsutredning” som bland annat prognostiserar 
möjliga effekter av skyfall, sk 100-årsregn. På sidan 17 i figur 11 visas möjliga 
vattendjup i området vid 6 h regn, 100-års återkomsttid samt klimatfaktor 1,25. Där 
framgår att man då kan förvänta sig kraftig översvämning i södra delen på 
fastigheten Åstorp Ji-Te 4, där Södra Wood har två dammar, en östlig och en västlig, 
se kartbild. 

Den östra dammen ingår i Södra Woods produktionsprocess och samlar upp 
dagvattnet som kommer från dropplattan som nyimpregnerat virke förvaras på. 
Dagvattnet innehåller därför mindre mängder impregneringssalt och pumpas 
kontinuerligt tillbaka in i impregneringsprocessen igen. Dammen saknar också 
avlopp ut till recipient just för att det skall vara en sluten process.  

Den västra dammen är en konventionell buffert för dagvatten från övriga hårdgjorda 
markytor samt tak och har utlopp till det kommunala dagvattennätet. I den västra 
dammen finns inte något impregneringssalt.  

Yttrande 
Vår ståndpunkt är att man i dimensioneringen av dagvattensystem och buffertytor 
måste se till att det även vid ett sk 100-årsregn inte sker en översvämning in i Södra 
Woods östra damm. Skulle det ändå ske riskerar kopparsalt att läcka ut i 
dagvattensystemet.  

Giftigheten på impregneringsmedlen är visserligen låg och med utspädningen är 
konsekvenserna små eller svåra att påvisa, men genom rätt dimensionering av 
storlek och nivåer på buffertytor nedströms kan risken för översvämning vid skyfall 
helt elimineras, vilket vi anser vara önskvärt. Görs rätt dimensionering vid 
nyexploatering av ytorna är kostnadspåverkan minimal, medan det blir mycket 
kostsamt och kanske omöjligt att rätta till i efterhand.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bedömningen är att aktuella dammar inte kommer översvämmas med vatten 
från planområdet. Planområdet ligger dessutom nedströms er fastighet. 
Området har också höjdsatts med markhöjder inför granskning vilket 
säkerställer rinnvägar vid stora skyfall så att vatten leds till ytor avsedda att 
hantera 100-års regn. Dessa ytors placering och dimensionering säkras med 
planbestämmelser i plankartan (n2- n4). 
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MODERATERNA, LIBERALERNA OCH KRISTDEMOKRATERNA ÅSTORP, 
inkom 2022-06-01 
Yttrande från politiska partierna Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna i Åstorps kommun: Vi ställer oss inte bakom en exploatering 
av Vrams Gunnarstorp 1:15. Detta på grund av att vi inte anser att högklassig 
jordbruksmark ska tas i anspråk. Beslutet att exploatera området får dessutom så 
stor negativ påverkan för Åstorps kommun gällande tung trafik med åverkan på 
infrastruktur, ökat buller, ökade luftföroreningar m.m. som följd. Även 
landskapsbilden kommer att förändras radikalt.  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-13) har 
följande noterats: Att besluta att detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt undersökning av betydande miljöpåverkan 2022-04-13. 

Jordbruksmark 
Ianspråktagande av högkvalitativ jordbruksmark till industriområde. Tillgången till 
jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som behovet ökar. I Sverige försvinner en 
stor del på grund av exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. 
Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder som bevarar 
jordbruksmarkerna för framtiden. Jordbruksmark är en långsiktig resurs och 
exploatering är en process som vi aldrig kan ta tillbaka eller ersätta med nyodlingar. 
Enligt en rapport som Jordbruksverket beställt, så fortsätter exploateringen av 
jordbruksmark i samma omfattning som tidigare. Störst exploatering har skett i 
Skåne. I vårt närområde har vi dessutom högklassig jordbruksmark. 

Både Bjuvs kommun och Åstorps kommun saknar båda en strategisk uppdaterad 
plan för hur hantera jordbruksmark utifrån det nya. Bjuvs kommuns översiktsplan är 
från 2009. Sedan dess har det hänt nya saker i vår omvärld, inte minst kriget i 
Ukraina har visat på vikten av att öka självförsörjningsgraden.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen hänvisar till vårt svar på yttrande från Privatperson 4 på sidan 33 
gällande frågan om ianspråktagande av jordbruksmark.   

   

Konsekvens av trafik och buller samt luftföroreningar 
Verksamhetsområdet bedöms få ökad trafik i området och få en viss påverkan inom 
detta område. Följande text är från trafikutredningen: ”Verksamheterna bedöms 
omfatta logistikverksamheter, d.v.s. stor andel lagerutrymmen och stor andel tunga 
transporter men en låg andel anställda i förhållande till ytan. ” 

Vidare från trafikutredningen: ”Vrams Gunnarstorp 1:15-1130-1700 bilar/dygn, 285-
425 i maxtimmen, 1130 lastbilar/dygn, 95 i maxtimmen.”  

Detta får stora konsekvenser på Åstorps kommuns infrastruktur, vägar och 
trafikplatser, och påverkar trafik, buller och luftföroreningar.  
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Det finns även en problematik med lastbilar som parkerar t.ex. på Malmgatan i 
Åstorps kommun, med inbrott, nedskräpning som följd.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
I trafikutredningen framgår att Trafikplats Nyvång har en robust utformning 
med hög kapacitet som klarar av en fortsatt trafikökning fram till prognosår 
2040 utifrån exploatering av bostäder och verksamheter, vilket omfattar 
samtliga logistikområden enligt etapp 1,2, och 3. Korsningen bedöms inte 
behöva byggas om till följd av genomförandet att denna detaljplan.  

Cirkulationsplatsen Malmövägen och Svedbergsgatan bedöms inte heller 
behöva byggas om. Däremot så påverkas korsningen Svedbergsgatan och 
Bronsgatan. Korsningen föreslås kompletteras med ett västersvängfält på 
Svedbergsgatan och ett körfält i vardera riktning på Bronsgatan.  Korsningen 
Malmövägen och Ängavägen föreslås utformas som en trevägskorsning med 
extra vänstersvängskörfält på Malmövägen norrifrån och ett 
accelerationskörfält i norrgående riktning efter utfart från Ängavägen. Inför 
antagande av detaljplanen kommer fastighetsägaren till Vrams Gunnarstorp 
1:15 teckna ett exploateringsavtal med Åstorps kommun för att reglera 
kostnader och ansvar för utbyggnaden av vägar utanför planområdet.  

Bullerutredningen visar att samtliga bostäder i anslutning till planområdet 
uppfyller bullerriktvärdena förutom vid Malmövägen 49. Kommunen vill 
förtydliga att dessa riktvärden överskrids redan i dagsläget och inte enbart 
som en konsekvens av planens genomförande. Här föreslås både åtgärder 
såsom tilläggsisolering av fasad, fönsterbyte eller bullerskärm. Bullerskyddad 
uteplats kan anordnas på innergården. Eventuella bulleråtgärder och 
kostnadsfördelning regleras i exploateringsavtal mellan Åstorps kommun och 
exploatören. 

Att lastbilar parkerar på Malmgatan är en fråga för lokala trafikförordningen i 
Åstorp och är inte en direkt planfråga, eller en konsekvens av den här 
detaljplanens genomförande. Det finns möjlighet för exploatören att inom 
planområdet anordna parkeringsplatser för lastbilar. 

 

Ingrepp i naturomgivningen och påverkan i landskapsbilden 
Därtill har vi en stor påverkan i utsikten från Söderåsporten och dess omgivningar. 
Istället för öppet landskap med böljande sädesfält och rapsfält så ersätts det av stora 
logistikområden med stora omfattande lokaler och tung trafik.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen hänvisar till vårt svar på yttrande från Privatperson 4 på sidan 35 
gällande frågan om påverkan på landskapsbilden. 
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDERÅSEN inkom 2022-07-01 
Vi anser, i likhet med vad som skrivs i miljökonsekvensbeskrivningen, att det är 
väldigt negativt att ta produktiv jordbruksmark i anspråk på det sätt som föreslås. Vi 
hänvisar till den färglagda texten i miljökonsekvensbeskrivningen sidan 18 som 
återges nedan.  

"Effekter och konsekvenser 
Det höga värdet och den stora negativa effekten innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra Mycket stora negativa konsekvenser" 

Vi ställer vår förhoppning till att länsstyrelsen inte lämnar bifall till detaljplanen av 
samma skäl som länsstyrelsen under senare tid nekat tillstånd för 
solcellsanläggningar i NV Skåne. 

Vi återkommer med utförligare synpunkter i höst om processen fortsätter. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen hänvisar till vårt svar på yttrande från Privatperson 4 på sidan 33 
gällande frågan om ianspråktagande av jordbruksmark.   

 

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

PRIVATPERSON 1 inkom 2022-05-16 
Jag undrar hur underhållet av vattenavrinningen via bäcken kommer att fortlöpa. Jag 
har ett servitut på en ledning från en brunn till bäcken och hoppas att den inte 
kommer att drunkna i framtida 20 års regn mm. Skulle bli tacksam för förtydligande 
om hur det kommer att skötas och av vem. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen bedömer att aktuell ledning och brunn inte kommer påverkas 
negativt av planförslaget då planområdet ligger nedströms och på andra sidan 
järnvägen. Det är dikningsföretaget som ansvarar för underhåll och rensning 
av vattendraget. Utsläppsflödet från fastigheten kommer i förslaget sänkas till 
1,0 l/s, ha jämfört med dagens 1,4 l/s, ha.  

 

PRIVATPERSON 2 inkom 2022-05-30 
Angående er eventuella etablering av lager och logistikanläggningar i anslutning till 
Åstorps kommun. Bjuvs kommun har redan industriområde etablerade på minst två 
ställen utmed väg 110, vilket vi anser skulle utvidgas före, etablering på Vrams 
Gunnarstorp 1:15. En etablering invid Åstorp blir en stor miljöpåverkan trafik och 
buller under etableringen och även framöver. Som påverkar alla oss i grannskapet, 
vi som finns kvar. Vyn över slätten och åsen, det öppna landskapet försvinner, det 
som finns kvar, och återstår bara en jäkla massa plåtlådor. 
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Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen hänvisar till vårt svar på yttrande från Privatperson 4 på sidan 34 
respektive 35 gällande frågan om påverkan på trafik och landskapsbilden. 

 
PRIVATPERSON 3 inkom 2022-05-30 
Förslaget att anlägga ytterligare ett industriområde på högklassig åkermark är helt 
fel, vi måste värna om den mark för odling som finns. Dessutom kommer trafiken 
med tung trafik att öka på vägarna som när de anlades ej var beräknade för 
kommande trafikflöde. Redan idag uppstår dagligen incidenter vid av och påfart från 
E4:an trafikplats Nyvång. Att köra av och på genom Hyllinge vore totalkatastrof. 
Enligt förslag kommer våra lastbilsekipage bli ännu längre och rondellerna måste 
byggas om. Därför motsätter vi oss detta förslag.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen hänvisar till vårt svar på yttrande från Privatperson 4 på sidan 33 
respektive 34 gällande frågan om lokalisering och trafik.      

 

PRIVATPERSON 4 inkom 2022-06-01 
Ja, planens genomförande HAR betydande miljöpåverkan! 

Redan här borde det vara tillräckligt för att inte genomföra byggandet på den 
bördigaste jorden i Sverige. Det innebär inte minst att naturresursen jordbruksmark 
tas i anspråk på ett irreversibelt sätt vilket innebär att möjligheten att använda 
marken för livsmedelsförsörjning försvinner. Att planförslaget medför att en stor areal 
bördig jordbruksmark tas i anspråk bedöms utgöra den mest allvarliga konsekvensen 
i och med att jordbruksmark utgör ett nationellt intresse. Därtill förväntas behovet av 
jordbruksmark i världen att öka i och med klimatförändringarna. Coronapandemin, 
och pågående krig i Ukraina, har också uppmärksammat behovet av en god 
självförsörjning av livsmedel, som idag är relativt låg i Sverige.  

Som utredningen påtalat enligt ovan så har redan vårt behov av jordbruksmark ökat, 
vi är redan där. Därtill står Skåne för den största delen av jordbruksmark. Vi har inte 
bara ett ansvar i vår egen kommun, men för resten av svenska folket. Befolkningen 
ökar ständigt, inte minst har vi blivit brutalt påminda om hur snabbt läget kan 
förändras efter Ukraina kriget inleddes. Vi är helt beroende av import på spannmål, 
när vi som land har stora möjligheter till egenförsörjning. Vem bär ansvaret för att vi 
inte kan mätta alla de munnar som redan finns och de som är på väg? Någon 
annans? Att ta mer jordbruksmark i bruk till förmån för infrastrukturen drabbar inte 
bara vår spannmålsproduktion utan även våra betesdjur. Kor, Får, häst osv. Ska vi 
även plocka ner vår köttproduktion? Stå utan både kött och spannmål? Här kan 
omöjligt behovet av att skapa nya arbetstillfällen överstiga risken för svält! Nu är vi 
väl alla smärtsamt påminda om vad det kostar oss när vi inte längre kan räkna med 
den tidigare import vi haft av både spannmål och gas/el. Det finns nästintill inget 
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svenskt hushåll som inte fått negativa ekonomiska konsekvenser, så negativa att det 
inte kommer att hålla en längre tid. Nu om något så måste vi ta tillvara på de 
resurser vi redan har! 

Att permanent ta delar av den bördigaste jordbruksmarken i landet ur produktion 
motverkar möjligheten till en stärkt självförsörjning av livsmedel! 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Det finns annan mark att som kan tillgodose behovet av arbetstillfälle, dessutom 
finns det inga garantier att det blir boende i Bjuvs kommun som gynnas mest av 
arbetstillfällena detta skulle ge. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har mottagit yttrandet och är införstådd med att jordbruksmark 
kommer att tas i anspråk för bebyggelse och att vi därmed minskar på den 
värdefulla jordbruksmark som finns. Det är ett av kommunens uppdrag att 
avväga olika allmänna och olika enskilda intressen mot varandra och göra 
prioriteringar utifrån de behov som finns.  

För att bidra till att Skåne kan utvecklas mot en mer hållbar och 
konkurrenskraftig gods- och logistikregion har Region Skåne utarbetat en 
”Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne”. I strategin 
synliggörs nuläge, trender och utveckling med syftet att ge en vägledning 
kring hur godstransporter och logistiknäringen bör utvecklas fram till år 2030. 
Hållbarhetsdimensionen är kopplad till att de insatser som förordas i strategin 
samtliga är framtagna med beaktande av de klimat- och transportpolitiska mål 
som formulerats på såväl nationell som på EU-nivå. 

Den markanvändning som förordas genom detaljplan för fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 är också väl förenlig med ovan nämnda planeringsstrategi. 
Området mellan Bjuv och Åstorp omnämns i strategin som en lokalisering 
som uppvisar särskilt goda förutsättningar när det gäller att utveckla 
transportlösningar som omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala 
transporter”. Området mellan Bjuv och Åstorp betraktas därför av Region 
Skåne som en av de två viktigaste markreserverna i Skåne när det kommer till 
potentiella utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar (Region Skåne, 
2017). 

Bjuvs kommun har utfört en lokaliseringsutredning utifrån 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap 4§ Miljöbalken (Lokaliseringsutredning - 
VG Vrams Gunnarstorp 1:15 2022-06-29). I lokaliseringsutredningen 
studerades sex alternativa platser utöver det föreslagna planområdet. 
Kommunen har med stöd i lokaliseringsutredningen gjort en bedömning av 
behovet och lämpligheten att exploatera jordbruksmark samt motiverat detta 
och undersökt om behovet kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. Den samlade bedömningen är att föreslaget område är det bäst 
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lämpade alternativet ur ett samhällsbyggnadsperspektiv då den innebär en 
utvidgning av ett befintligt verksamhetsområde, vilket innebär att befintliga 
kommunaltekniska system kan nyttjas. Påverkan på boendemiljöer begränsas 
också i jämförelse med andra alternativ, och närheten till det befintliga 
verksamhetsområdet innebär att påverkan på landskapsbilden begränsas i 
jämförelse med lokaliseringar som ligger för sig själv i det öppna landskapet. 
Plankartan har reviderats och reglerar nu var inom planområdet de högsta 
byggnadsdelarna får finnas, så att påverkan på omgivande landskap ska bli 
så liten som möjligt. Lokaliseringen möjliggör även att befintliga tekniska 
system kan nyttjas. Även närheten till infrastruktur, exempelvis E4:an, 
Trafikplats Nyvång, har vägts in i lokaliseringsprövningen.  
 

En av de viktigaste faktorerna för utveckling av välfärden är att befolkningen 
är i arbete. Arbetslösheten i Bjuvs kommun är, i likhet med Skåne, högre än 
genomsnittet i Sverige. Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns således 
ett behov av insatser för att höja sysselsättningsgraden och sänka 
arbetslösheten. Med stöd i detta kan arbetsplatser på rätt plats och med rätt 
förutsättningar anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Planförslaget 
kommer bidra till nya arbetsplatser vilket gynnar inte bara Bjuvs kommun, 
utan även intilliggande kommuner inom pendlingsavstånd.  

För oss boende på Malmövägen drabbar det förutom ovannämnda fruktansvärt hårt! 
Kan man ens med gott samvete tycka att det är värdigt för människor, barn och djur 
att bo i detta, hade ni ärligt själva velat bo här om detaljplanen går igenom? Som det 
är redan nu så drabbas vi av tung trafik, en ökning med ännu mer skulle göra det 
omöjligt för oss att bo kvar. Vi vågar inte släppa ut våra barn ens för att vänta på 
skolbussen då ingen håller hastighetsbegränsningen, våra husdjur har vi redan 
förlorat till trafiken. Planförslaget innebär en verksamhet som är transportintensiv, 
vilket förutsatt att fossila bränslen används bidrar till den globala uppvärmningen. 
Detaljplanen påverkar boendemiljön på enstaka hushåll, exempelvis längs med 
Malmövägen, i form av buller, luft och trafiksäkerhet. Väg E4 passerar planområdet i 
väster. E4:an är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Malmövägen, som 
ligger strax väster om planområdet, kommer att vara anslutningsväg från 
planområdet till E4:an.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Samtliga bostäder i anslutning till planområdet uppfyller bullerriktvärdena 
förutom vid Malmövägen 49. Kommunen vill förtydliga att dessa riktvärden 
överskrids redan i dagsläget och inte enbart som en konsekvens av planens 
genomförande. Eventuella bulleråtgärder och kostnadsfördelning regleras i 
exploateringsavtal mellan Åstorps kommun och exploatören. Avståndet 
mellan berörd fastighet och planområdet bedöms vara så pass stort att inget 
verksamhetsbuller bidrar med nivåer överskridande riktvärdena.  

Detaljplanen bedöms inte få en negativ påverkan på E4:an som riksintresse 
då Trafikplats Nyvång vid E4:an idag har en robust utformning med hög 
kapacitet som bedöms klara av en fortsatt trafikökning till prognosår 2040, 
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med såväl trafikökning p.g.a. exploatering av mer bostäder som exploatering 
av verksamheter inom planområdet och angränsande planerade 
verksamhetsområden i Åstorps kommun. 
 

Dessutom påvisar er utredning ökat utsläpp av kvicksilver. Vi lever och odlar här, 
våra djur betar. Både utsläppen från avgaserna samt kvicksilvret kommer att förstöra 
våra marker och göra det omöjligt att hålla djur på bete och självhushållning på 
grödor. Vi köpte dessutom huset här och valde att bo här för landskapsbilden, öppna 
fält och möjligheten att kunna rida och röra oss i naturen runt om. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Riktvärdet för kvicksilver i Bjuvs kommuns dagvattenplan är satt till 0,03 μg/l. 
Detta är ett riktvärde som har bedömts som rimligt att använda som stöd för 
att bedöma om uppvisade halter kan anses vara för höga. 
Dagvattenutredningen visar att kvicksilverhalterna med föreslagna lösningar 
för rening av dagvatten efter exploatering beräknas till 0,009 μg/l vilket är 
under riktvärdet.  
 

Därtill har jordbruksmarken betydelse ur ett landskapsperspektiv. Den flacka 
jordbruksmarken skapar långa siktlinjer vilket har betydelse för hur landskapet 
upplevs. Jordbruksmarken innebär också en möjlighet att förstå landskapets 
historiska framväxt. Planförslaget innebär att det öppna landskapet ersätts med 
storskaliga lagerlokaler, vilket bryter siktlinjer men också skapar en förskjutning i 
upplevelsen av landskapet från att vara lantligt till urbant. Närheten till 
riksintresseområden, vars värde kan påverkas av det närliggande landskapet, gör att 
planförslagets ianspråktagande av jordbruksmark och den skalförskjutning i 
landskapet det innebär kan medföra betydande negativa konsekvenser. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
En bedömning av påverkan på landskapsbilden har gjorts inom ramarna för 
miljökonsekvensbeskrivningen (2022-07-15) där ett genomförande av 
detaljplanen bedöms medföra måttliga negativa effekter. Detta då 
lokaliseringen är i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. Området 
planeras inte ligga varken som en egen enklav eller intill befintligt 
bostadsområde varför påverkan på landskapsbilden begränsas. Planförslaget 
har utöver detta reviderats så att de högsta volymerna placeras i 
planområdets norra och centrala del för att i så liten utsträckning som möjlig 
påverka utblickarna över det öppna landskapet.  

Bedömningen är även att inga riksintressen bedöms skadas påtagligt till följd 
av detaljplanens genomförande. Gällande riksintresse för Naturvård fungerar 
järnvägen som en kraftig barriär genom landskapet utgör därmed en naturlig 
gräns för riksintresset. Kommunen har tidigare gjort ställningstagandet att den 
del av riksintresset som ligger väster om denna järnväg bör utgå. Denna 
uppfattning delades av Länsstyrelsen och framgår av deras 
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granskningsyttrandet på Bjuvs ÖP 2006 (2009-01-15).   
 

Att omvandla jordbruksmark till verksamhetsområde innebär att mängden dagvatten 
ökar. Vi drabbas redan av översvämningar från Kölebäcken, under höstens regn så 
översvämmades hagen till den grad att den stod under vatten, på vägen utanför 
hindrades trafiken att till viss del ta sig fram pga vattenmassorna, vilket i och för sig 
var positivt ur vår synpunkt. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Detaljplanen säkerställer tillräckligt stora ytor att fördröja och rena dagvatten 
inom planområdet innan utsläpp i recipient. Utsläppsflödet från fastigheten 
kommer sänkas till 1,0 l/s, ha jämfört med dagens 1,4 l/s, ha och därmed 
bedöms inte dikningsföretaget påverkas negativt. 
 

Därtill kan jordbruksmarken utgöra födosöksområde och häckningsplats för vissa 
fågelarter, däribland rapphöna som observerats inom planområdet. Den biologiska 
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters livsmiljöer och 
ekosystem ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
Genomförandet av planen innebär att vissa av naturvärdena inom planområdet 
försvinner.  

Vi har ett rikt djurliv här ute, både harar, räv, rådjur, vildsvin, fasan ser vi nästan 
dagligen. Dessutom har vi mängder av fåglar, rovfåglar, stare, svala mm. Jag är 
tyvärr ingen ornitolog så det finns säkert fler arter som inte omnämns. Vi har även 
fladdermöss och mängder av paddor. 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
En naturvärdesinventering har gjorts (Ekoll 2022-06-13) vilken inte visar på 
några fynd av rödlistade/skyddade arter. Vid fältbesöket bedömdes ingen av 
de fyra objekt som omfattas av det generella biotopskyddet inneha en sådan 
biotopkvalitet eller artvärde att kriterierna för naturvärdesklass 4, visst 
naturvärde, uppfylldes. Klassningen av dessa områden har därför 
omvärderats från klass 4, visst naturvärde, till oklassad. MKB:n har 
kompletterats med en fördjupad bedömning av ovan nämnda effekters 
betydelse för de inom planområdet observerade arterna. Sammanfattningsvis 
medför avsaknaden av naturvärden tillsammans med en potentiellt negativ 
effekt i form av indirekt habitatförlust orsakad av en ökad mänsklig närvaro att 
planförslaget bedöms medföra liten/obetydlig negativ konsekvens för 
rapphöna. Samtidigt bedöms de öppna gräsmarker, dammar och 
översvämningsytor som tillskapas genom planförslaget ha potential att 
generera positiva effekter för rapphöna specifikt och för biologisk mångfald 
generellt.  
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20210715 förvärvade vi fastighet X av NN och NN. Fastigheten såldes till oss som 
tänkt hästgård med stall och tillhörande hage till en summa av 4 250 000 kronor. 
Under köpets gång fick vi ingen som helst information om att det planerades 
industrimark angränsande till vår tomt. Om fastighetsmäklaren kände till detta eller 
inte låter jag vara osagt, men det hade självklart haft betydande del och köpet hade 
inte genomförts. Om detaljplanen genomförs kommer det ha betydande del för oss 
då vi inte kan nyttja vår fastighet som är tänkt. Vi kan heller inte sälja vidare utan 
förlust, trots att vi redan hunnit renovera och förbereda för fler djur, då ingen kan ha 
hästgård mitt i ett industriområde.  

Vi har möjlighet att rida längs med åkerkanter och traktorvägar upp till Gunnarstorp 
och ännu längre i nuläget, vilket var den största anledningen att bosätta oss här. 
Förhoppningen var att kunna arrendera eller köpa till mer mark till hästarna och så 
småningom starta en mindre verksamhet i form av ” klapp zoo” med småhästar och 
smådjur. Till vilken barnfamiljer kunnat avnjuta lugnet och samhörigheten med djur, 
vilket är både pedagogiskt och främjar folkhälsan. Om det istället byggs industrimark 
blir det omöjligt att hålla hästar, då det inte finns någon möjlighet till tillräcklig motion, 
samt att det är nog ingen som vill åka och slappna av och bara vara i ett 
industriområde. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun vill upplysa om att Åstorps kommun har haft ett pågående 
planarbete för verksamheter sedan 2007 på intilliggande fastighet Broby 50:2 
där detaljplanen varit ute på samråd under våren 2021. Området är dessutom 
utpekat i Åstorps översiktsplan som mark för verksamhetsutveckling. 
Detaljplaneförslaget som nu är aktuellt inom Bjuvs kommun har också stöd i 
Bjuvs kommuns översiktsplan från 2006 där området är utpekat som 
verksamhetsmark.  
 

Nedan redogörs för hur detaljplanen i Åstorps kommun Broby 50:2 m fl ser ut och 
kommer påverka oss. Vilken är högst aktuell även i detta fall då dessa områden 
kommer att sammanlänkas 

 

• Trafik/buller/luftföroreningar 
Möjlighet för en stickspårskoppling till järnväg för godstrafik kan på sikt att finnas 
nordöst om planområdet (planbeskrivning, s.3) 

Enligt Bjuvs översiktsplan ” Morgondagens Näringsliv avsnitt 19” planeras på längre 
sikt ett industriområde norr om Gunnarstorp och anges eventuellt som lämplig för 
tyngre industri (planbeskrivning, s. 12) 

Framtida koppling till Bjuvs kommun kan ske vidare åt öster med tilltänkt ny väg och 
cirkulationsplats (planbeskrivning, s 26) 

Mätning som gjorts visar att maximalnivån uppnår 88dBA. Detta buller kan förväntas 
att öka med den årliga trafikökningen. Konsekvenserna av ett utbyggt 
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verksamhetsområde innebär att trafiken ökar och att verksamheterna i sig kan 
komma att alstra buller (planbeskrivning, s. 28) 

Sänks hastigheten längst planområdet till 50 km/h blir ljudnivåerna i stort sett lika 
med dagens nivåer (planbeskrivning, s. 13) 

(5.1.3 utbyggnadsalternativet, Riskhantering väg) Vägen tillhör inte det så kallade 
rekommenderade vägnätet för farligt gods, vilket innebär att genomfartstrafik med 
farligt gods ej får ske. Leveranser till och från framtida verksamheter får dock 
fortfarande ske 

I denna planbeskrivning kommer vi boende att i princip bli inbyggda från alla 
väderstreck med tilltänkta järnvägar men framförallt trafikleder, vilket kommer att öka 
bullernivån och de luftföroreningar som släpps ut med ökad trafik och industri. Vilket i 
sin tur påverkar vår hälsa negativt men även våra betesmarker som kommer att 
kontamineras. I nuläget har vi 50 utanför vår väg, men det är sällan någon trafikant 
som håller 50 km/h, speciellt inte lastbilarna då vi har sluttning från båda håll. De 
rullar nerför och gasar på uppför. Det rimmar illa att vi redan har en så hög bullernivå 
som omnämns ovan, men ingen tar i dagsläget tag i situationen utan lösningen blir 
istället att vi med det nya verksamhetsområdet får behålla den bullernivå vi redan 
har?  

Fastighet Broby 50:1 kommer att påverkas på så sätt att när detaljplanen vunnit laga 
kraft kommer bostadshuset, vilket ligger inom fastigheten inte vara lämplig att 
användas som bostadshus (planbeskrivning, s 25) 

Hur kan fastigheten inte vara lämplig som bostadshus, om det enligt beräkningar inte 
kommer att uppstå högre bullernivåer med tilltänkt sänkt hastighet, än vad som 
redan finns i nuläget? Och hur kan vår fastighet anses lämplig som bostadshus som 
endast ligger ett stenkast längre ner? 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun har inte rådighet över den planläggning som genomförs i 
Åstorps kommun, eller vilka avvägningar som gjorts inom ramarna för det 
planarbetet. Frågor som berör detaljplan för Broby 50:2 hänvisas till Åstorps 
kommun, se t.ex. samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter. 
Konsekvenserna av att omgivande detaljplaner genomförs har indirekt 
beaktats i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i arbetet med 
denna detaljplan genom att Åstorps pågående detaljplanearbeten ingår i 
bedömningen av nollalternativet.  

 

Risk Kraftledningar 
Kraftledningar med växelström orsakar växlande magnetfält som skapar elektriska 
strömmar i kroppen. Vid mycket starka magnetfält, kan kroppens nervsignaler 
påverkas. 

För långsiktiga effekter som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att 
fastställa några gränsvärden (miljökonsekvensbeskrivning, s 24) 
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Så man kan inte lämna några garantier på att strålningen från magnetfältet inte ger 
långsiktig effekt såsom cancer, vi får helt enkelt chansa och se? 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Aktuellt planförslag föreslår inga nya kraftledningar, men säkrar däremot 
avstånd mellan bebyggelse och närmsta faslina enligt rekommendationer från 
ledningsägaren.  

 

Miljökonsekvenser 
Exploateringen medför stora arealer hårdgjorda ytor och därmed ökad 
dagvattenavrinning från området (planbeskrivning, s. 12) 

Risk för översvämning  

Vid ett skyfall kommer regnvattnet att rinna på markytan och ställa sig i lågpunkter. 
Viss del av vattnet kommer att hanteras av dagvattensystemet. 

 

En del vattnet kommer att hanteras av dagvattensystemet? Resten då? Då föreligger 
en uppenbar risk för översvämning. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun har inte rådighet över den planläggning som genomförs i 
Åstorps kommun, eller vilka avvägningar som gjorts inom ramarna för det 
planarbetet. Frågor som berör detaljplan för Broby 50:2 hänvisas till Åstorps 
kommun, se t.ex. samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter. 

 

Åkermark 
(4.2.3 utbyggnadsalternativet miljökonsekvensbeskrivning) 

Planläggningen innebär att åkermark tas i anspråk viket innebär att vi minskar 
andelen åkermark i både kommunen, regionen, och i landet och att 
självförsörjningen blir allt mindre. När jordbruksmarken en gång exploaterats kan 
den aldrig återgå till att bli brukbar igen. 

Jordbruksmarken inom planområdet utgörs av brukningsklass 8. 

Det här är skrämmande på så många plan. I första hand nu för att NN som 
arrenderar marken just nu har vall, viket ger mina hästar hö/mat inför vintern. I ett 
senare skede var det som jag uppfattat det tänkt att sätta spannmål, vilket ger mig 
och mina barn mat på bordet. 

Åkermarken är en ändlig resurs. Vi kan aldrig återställa en asfaltering. 
Exploateringen i Världen/Sverige och särskilt västra Skåne är alarmerande. 
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Bördigheten i NV Skåne ligger ofta runt 8 (av 10) och är jätteviktig för att vi ska klara 
av att kunna producera mat i framtiden.  

 

• SJV larmrapport: I Skåne finns 16%av Sv jordbruksmark, bördiga 8-10. 
åkermarken runt Åstorp ligger på runt 8, som betyder väldigt bördig. 40% av 
spannmålsskördar härifrån. 70-90 % av trädgårdsnäringen grönsaker på 
friland, växthus, bär, frukt) kommer från Skåne. Stor del av trädgårdsnäringen 
i just NV Skåne. Eftersom lagstiftningen är så svag så måste kommunerna 
själva ta ansvaret att inte exploatera och följa miljöbalken (3 kap §4) får 
brukningsvärd jordbruksmark bara tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses genom att annan 
mark tas i anspråk. 

• Samverka inom NV Skåne: Om det är ”nödvändigt” med stora industritomter, 
se över hela NV Skåne. Det finns troligen flera perifera marker med sämre 
potential för matproduktion. 

• Vi kan ta fram fler exempel kring självförsörjning.  Finns beräkning på att en 4 
personers familj behöver 500 kvm för att producera en normal potatis, 
grönsaker volym som kan konsumerar på ett år. Då skulle 75 ha betyda 80 
pers/ha, 6000 personer som kan få sitt behov av vegetabilier per år från 
denna yta. 

Hur bra är den svenska livsmedelsstrategin, skånska livsmedelsstrategin, 
beredskapsfrågan? 

Nu i pandemins kölvatten har vi blivit smärtsamt påminda av hur sköra vi är utan 
import, vi klarar inte av livsmedelsförsörjningen på egen hand, hur kan vi då riskera 
att stå utan mat som är fundamentalt för vår överlevnad? 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Bjuvs kommun har inte rådighet över den planläggning som genomförs i 
Åstorps kommun, eller vilka avvägningar som gjorts inom ramarna för det 
planarbetet. Frågor som berör detaljplan för Broby 50:2 hänvisas till Åstorps 
kommun, se t.ex. samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter. 

 

Vi vill avsluta med att ställa frågan, var i detaljplaneringen finns vår livskvalitet?  

Luftföroreningar, buller, visuell påverkan, risk för cancer, våra möjligheter till 
rekreation? 

Är vi som bor här, vår hälsa, framtidsdrömmar oviktiga i sammanhanget? 

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har inom ramarna för detaljplanen redovisat de överväganden 
som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående 
intressen och planens konsekvenser. Sammanfattningsvis bedöms Vrams 
Gunnarstorp 1:15 (föreslaget planområde) ha bra omgivande infrastrukturella 
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förutsättningar samt ligger intill tätorten Åstorp där dess verksamhetsområde 
skapar förutsättningar för en utbyggnad av sammanhållen bebyggelse. Detta 
skapar förutsättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruktur och tekniska 
system. Områdets placering intill befintligt verksamhetsområde och 
sammanhållen bebyggelse bidrar till en utveckling som möjliggör målet om 
god bebyggd miljö. Området planeras inte ligga varken som en egen enklav 
eller intill befintligt bostadsområde varför påverkan på landskapsbilden 
begränsas. Alternativa lokaliseringar bedöms medföra sämre förutsättningar 
utifrån dessa parametrar. Det föreslagna planområdet bedöms därför vara det 
som är bäst lämpat för lager- och logistikverksamhet. 

 

PRIVATPERSON 5, inkom 2022-06-01 
Bedömning har gjorts att endast redogöra för det inlämnade yttrandet i samrådsredogörelsen. Bilagan 
Bilaga till synpunkter Vrams Gunnarstorp 1:15 tillhörande yttrandet finns att tillgå hos kommunen. 
Fotosyntesen är förutsättning för mänsklighetens fortlevnad. Fotosyntesen tar upp 
koldioxid och tillsammans med solljus, vatten och näring får mänskligheten mat, 
foder, bioenergi och kolinlagring. Att bebygga mark som har hög fotosyntes är raka 
vägen till mänsklighetens undergång. Byggnation och användandet ger stora 
koldioxidutsläpp för all framtid. Jag är emot att mark med hög fotosyntes tas i 
anspråk för denna bebyggelse enligt följande sidor. Jag och resten av mänskligheten 
kommer att lida ekonomisk, fysisk och psykisk skada av att detaljplanen för Vrams 
Gunnarstorp 1:15 genomförs.  

• Klimatpanelen IPCC har kommit med sin tredje rapport och för att klara max 
1,5 graders temperaturhöjning så måste klimatutsläppen (tex CO2-utsläppen) 
drastiskt minska till 2025.  

• Borttagen fotosyntes har samma verkan som ökade koldioxidutsläpp.  
• Förslaget strider mot kommunens klimatpolicy.  

Att då bebygga Vrams Gunnarstorp 1:15 strider mot ovanstående punkter och 
fortsätter höja koldioxidhalten i atmosfären, vilket påverkar hela jordens klimat och 
hela mänskligheten. 

Mitt krav är att förslaget till detaljplan inte godkänns eller genomförs.  

Sveriges kommuner har fått rättigheter att planlägga mark inom kommungränsen. 
Med rättigheter följer skyldigheter. Bjuvs kommun är skyldiga att följa utvecklingen i 
världen och i synnerhet följa svenska lagar och överenskommelser. Förslaget till 
etablering på 56,6 ha på Vrams Gunnarstorp 1:15 är ett brott mot bland annat 
Miljöbalken, Parisavtalet, Klimatlagen, Svensk livsmedelsstrategi och 
Kommunallagen.  

Det finns en ekvation E där det på ena sidan står:  

• Världens och Sveriges befolkning ökar, vilket gör att det behövs mer mat och 
bränsle.  

• Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med bränslen från icke-fossil källa.  
• Elförbrukningen ökar och ökad omvandling av biobränslen till elenergi måste 

ske.  
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• Plast med innehåll av fossila råvaror måste ersättas med plast med icke-
fossila råvaror. För dessa fyra punkter behövs mer odlingsbar mark vilket 
också skapar fler arbetstillfällen.  

• I Paris 2015 skrev Sverige under på den internationella överenskommelsen 
att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden 
kol(dioxid), ska bli större än 0. Under många år har den differensen varit starkt 
negativ, dvs utsläppen av koldioxid har varit mycket större än den mängd som 
binds.  

• I den lokala Klimat- och energiplanen finns 6 punkter varav en kan skrivas: 
Inte minska kolinlagringen i mark och vegetation  

På andra sidan står:  

• Minskad odlingsbar yta och kolinlagring då mark tas i anspråk för bebyggelse.  
• Minskad odlingsbar mark pga redan uttorkade marker i södra Europa och 

snart även norrifrån när Golfströmmen minskar ytterligare.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga allmänt stigande temperaturer.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga högre frekvens på extremväder såsom 

extremvärme som leder till bränder i naturen, skyfall med översvämningar och 
stormar.  

För mänsklighetens bästa måste ovanstående vara större än 0. Den är nu starkt 
negativ.  

Livsmedelsstrategin  
Riksdagen har efter Prop 2016/17:104 beslutat om En livsmedelsstrategi för Sverige 
- fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Ett av målen är att öka den svenska 
självförsörjningsgraden.  

Sverige har ca 50% självförsörjning på livsmedel och dessutom inga 
beredskapslager. Utan konstgödning och bekämpningsmedel sjunker 
självförsörjningen till ca 25 %. Utan diesel sjunker självförsörjningen till 0. Ökad 
befolkning, inkluderat klimat- och krigsflyktingar, minskar självförsörjningen. Minskad 
odlingsbar yta minskar självförsörjningen. Att förbruka högklassig odlingsbar mark 
minskar självförsörjningen ännu snabbare.  

Att bebygga världens bästa åkermark bryter mot livsmedelsstrategin.  

Av Västeuropas spannmålskonsumtion importeras 30 % från Ryssland och Ukraina. 
Nu när den avbrutits så behöver övriga världen vara rädd om sin odlingsbara mark, 
för att förse mänskligheten med mat. Byggnation kan ske på annan mark.  

Den 2 mars 2022 kan man läsa i media att EU:s jordbruksministrar föreslår att 
unionens matproduktion ska öka. Särskilt inhemsk odling av proteingrödor behövs. 
Dock kan ärt- och baljväxter bara odlas vart 7:e år på samma plats. Därför behövs 
mer odlingsbar yta. Länk till artikel: https://www.hd.se/2022-03-02/eu-vill-skala-upp-
matproduktion  

Miljöbalken och Samhällsintresset  
Detaljplanen innebär att åkermarken på Vrams Gunnarstorp 1:15 passar bättre för 
byggnation än att ge mat åt mänskligheten. Detta sker med hänvisning till en 
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översiktsplan 2006. Det har gått många år sedan Översiktsplanen 2006 togs fram 
och världen har förändrats men Bjuvs kommun står kvar som klimatförnekare och 
bryr sig inte om att mänskligheten behöver odla marken för att få råvaror till 
livsmedel, foder och bioenergi. Miljöbalken 3kap 4§ sa då, och säger fortfarande, att 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk.  
Samhällsintresset ge mat till mänskligheten och att hålla den pågående 
klimatförändringen och temperaturstegringen under +1,5 grader är större än att 
Bjuvs kommun anser sig ha rätt att bebygga högvärdig åkermark.  

Att bebygga den aktuella platsen kan inte ses som ett samhällsintresse.  
- Skogsområden inom Bjuvs kommun och passar bättre för byggnation.  
- Det finns ytor inom Familjen Helsingborg som går att bebygga på utan att ta 
odlingsbar mark i anspråk.  

I konsekvensbeskrivningen av förslaget att förbruka åkermarken har man tonat ner 
eller bortsett från att ta med påverkan av ovanstående paragrafer och nedanstående 
punkter.  

Parisavtalet och Klimatlagen  
Sedan 2006 har det varit många klimatkonferenser och vid konferensen i Paris 2015 
skrev Sverige under på att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt 
bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda växthuseffekten och därmed 
Jordens uppvärmning. Alla på jorden, Bjuvs invånare och beslutsfattare, måste se till 
att detta uppfylls. Inget i förslaget till denna byggnation leder i den riktningen. 
Förslaget påverkar båda termerna i differensen åt fel håll. Differensen blir starkt 
negativ om byggnationen genomförs. Det minskar kolinlagringen och verksamheten 
ökar koldioxidutsläppen. Mänskligheten får betala dyrt för det som Bjuvs kommun 
upplever som en vinst att genomföra byggnationen.  

Ett normalt förfarande då Bjuvs kommun upplåter odlingsbar mark till bebyggelse är 
att matjorden schaktas bort och läggs på annan odlingsbar mark som bullervall eller 
körs till soptippen. Det innebär att fotosyntes försvinner på två ytor. Utebliven 
fotosyntes har samma verkan som ökade CO2-utsläpp.  

De fortsatta CO2-utsläppen leder till förstärkningsloopar som bland annat resulterar i 
högre temperatur, vilket ger torka och fler skogsbränder (frigör CO2), fler och 
kraftigare orkaner, frusna vita ytor smälter och blir mörka, områden med permafrost 
tinar (metan och CO2 frigörs), ökad avsmältning av polarisar, vilket leder till större 
yta med mörkt havsvatten, vilket leder till ännu snabbare avsmältning. När 
landbaserad polaris smälter höjs havsnivån. Det gör den också av havets högre 
temperatur pga att vattnet expanderar. Låglänta, kustnära kommuner, såsom delar 
av Helsingborg samt Landskrona, men även Bjuv, måste inom nära framtid bygga 
skydd mot högre vattenstånd. Exploateringen av Vrams Gunnarstorp 1:15 ger sådan 
miljöskada att vattennivån höjs. Inget i förslaget till detaljplanen gör att kostnaden för 
detta hamnar på exploatören av Vrams Gunnarstorp 1:15. Detta strider mot 
Kommunallagen, som kräver likabehandling. Enligt IPCCs senaste rapport i 
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månadsskiftet februari/mars 2022 så ligger vi ytterst nära en ekologisk kollaps om 
inte koldioxidutsläppen genast minskar.  

I växternas fotosyntes används CO2 och vatten (H2O) samt solljus och 
näringsämnen för att binda kol till rötter, strå och frö. Ju större tillgång till dessa 
faktorer desto större mängd blir det av rötter, strå och frö. Men saknas en av 
faktorerna så kan de övriga tre inte kompensera. På en berghäll, på en asfalterad 
plan eller på en åker utanför Bjuv är det lika mycket solljus och koldioxid, men 
tillgång till jämn tillförsel av vatten och näringsämnen begränsar fotosyntesen på de 
hårda ytorna. Åkermark klassas i en skala från 1 till 10 där jorden i klass 1 innehåller 
grovt grus och klass 10 innehåller små jordpartiklar som kan binda till sig vatten och 
näring och avge till växterna efter deras behov. Grus binder väldigt lite vatten och 
näring så överskottsvatten dräneras bort och fotosyntesen avstannar och växten kan 
torka och dö. Åkermark i Vrams Gunnarstorp 1:15 är i klass 6-8. På dessa åkrar 
produceras 7.000 kg vetekärna på en yta som är 100 x 100 m, kallat hektar (förkortat 
ha). Samtidigt förbrukar växterna koldioxid och de producerar syrgas. På de svenska 
åkrarna binds årligen 3,8 miljarder ton CO2 i kärnan och 9,9 miljarder ton CO2 till 
marken då rötter lämnas kvar. Att förbruka åkermark gör att fotosyntesen och 
kolinlagringen försvinner. Att förbruka åkermark gör också att det på den åkermark 
som finns kvar måste odlas intensivare med mer konstgödsel, ökad kemisk 
bekämpning, bevattning och nyttjande av genmodifierade grödor. Alternativt måste 
mark som ligger i EU-träda åter tas i bruk. Båda dessa leder till högre kostnader för 
den skördade varan vilket innebär högre matpriser.  

På åkermarken skördas grödor som ger mänskligheten mat, foder och bioenergi. 
3.000 m2 åkermark ger mat till en person i 365 dagar, samt bioenergi och 
kolinlagring. 3.000 m2 skogsmark ger mat till en person i 3,65 dagar, samt bioenergi 
och kolinlagring. För mänsklighetens bästa är det mindre dåligt att bygga på 
skogsmark.  

 
Ökade utsläpp av växtnäring och koldioxid Det som nu odlas på Vrams 
Gunnarstorp 1:15 måste odlas någon annanstans istället. Enda tillgängliga yta är på 
mark som lagts i EU-träda. Att marken ligger i EU-träda är för att lantbrukaren har 
bedömt att odlingen inte ekonomiskt kan konkurrera med odling på bättre marker. 
Antag att det är mark i klass 3,5 (dvs mix av jord i klass 3 och 4) som odlas istället 
för Vrams Gunnarstorp 1:15. På den alternativa marken blir skörden av vete bara 
3.500 kg/ha. Det behövs alltså dubbel yta för att få fram samma mängd vete som i 
Vrams Gunnarstorp 1:15. En annan konsekvens är att jord i klass 3,5 har svårare att 
binda till sig vatten och växtnäring. Växtnäringsläckaget per ha är större på klass 
3,5-jorden (antag dubbelt). Eftersom det behövs dubbel yta för samma skörd så blir 
växtnäringsläckaget 4 gånger så stort för samma skörd som i Vrams Gunnarstorp 
1:15. Jorden i Vrams Gunnarstorp 1:15 kan binda till sig vatten i större omfattning än 
klass 3,5-jorden. Grödan lider snabbare av torkstress och missväxt på klass 3,5-
jorden. Så för att vara på den säkra sidan och få lika stor mängd skörd som i Vrams 
Gunnarstorp 1:15 så måste det odlas kanske 4-5 gånger så stor yta, vilket ger 
ytterligare växtnäringsläckage i förhållande till det som är i Vrams Gunnarstorp 1:15. 
Därmed kan det stämma att det lokalt blir mindre växtnäringsläckage, men det totala 
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resultatet blir istället att växtnäringsläckaget blir runt 10 gånger större för att odla 
samma mängd gröda som skulle ha odlats i Vr Gunnarstorp 1:15. En tredje 
konsekvens är att den dubbla ytan också ska jordbearbetas, sås och skördas. Det 
innebär också minst dubbelt så mycket koldioxid släpps ut från maskinerna som gör 
detta. Sverige ha förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 63 
% till år 2030. Detta krav läggs även på jordbruket i stort. När god mark bebyggs och 
sämre mark måste ersätta så blir utsläppen större, vilket gör det svårt för jordbruket 
att uppfylla detta krav.  

Att förbruka 56,6 ha av världens bästa åkermark beskrivs som marginellt. Så är 
inte fallet  
Detaljplanen för Vrams Gunnarstorp 1:15 gäller att förbruka 56,6 ha åkermark med 
god arrondering, dvs fälten är platta, stora och utan hinder. De kan brukas rationellt 
och ge en gröda till låg kostnad.  

Detaljplanen för Vrams Gunnarstorp 1:15 prövar nu 2022 möjligheten att bygga på 
åkermark, dvs efter Parisavtalet och miljökvalitetsmålen. I detaljplanens 
miljökonsekvensbeskrivning har man inte beskrivit konsekvenserna av att ta bort 
fotosyntesen från planområdets 566.000 m2. På denna yta binder fotosyntesen så 
mycket koldioxid att vete kan ge kärna som kan vara mat i ett år till runt 200 
personer med svensk konsumtion. Det innebär att utbudet av vetekärna minskar 
samtidigt som miljontals människor svälter. Enligt ekonomisk teori så stiger priset när 
utbudet minskar. I Sverige är det ytterst få som inte klarar en prishöjning på mat. I 
slutändan blir det väldens fattigaste som drabbas av prishöjningen. Det finns 1 
miljard människor som lever på högst 2 US$ per dag. För varje svensk som skulle 
blivit utan mat så blir det istället minst 60 av världens fattigaste som får svårare att 
täcka sitt dagliga matbehov när matpriserna stiger (2 US$/dag är 1/60 av en svensk 
genomsnittslön 31.700 kr/mån vid kurs 8.50 kr/US$). Om 6,7 ha åker förbrukas i 
Vrams Gunnarstorp 1:15 så blir det i slutändan 12.000 (60 x 200) av världens fattiga 
som får allt svårare att få mat och många kommer att svälta. De svältande 
människorna gör då vad de kan för att överleva och kan då också äta det som finns 
på djurmarknader, likt den i kinesiska Wuhan. Den allmänna uppfattningen är att 
Coronaviruset under början av 2020 spreds därifrån till hela världen. Man kan dra 
den logiska slutsatsen: Minskad svensk fotosyntes är orsak till Corona-pandemin 
och att förbruka 56,6 ha i Vrams Gunnarstorp 1:15 bidrar till spridning av nästa 
pandemi.  

Att 200 svenskar av snart 10 miljoner blir utan mat kan vara marginellt. Om man ser 
det som att de 56,6 ha är en del av Bjuvs självförsörjning så kanske man fortfarande 
kan se det som marginellt att 1,2% av Bjuvs 16.000 blir utan mat? Det bästa 
synsättet är att den som aktivt deltar i att åkermark förbrukas också får ta 
konsekvenserna av sitt agerande och det är dessa personer som ska bli utan mat. 
Då är det vid detta laget inte längre marginellt. Politiker i byggnadsnämnden, 
kommunfullmäktige, samt kommunala tjänstemän och inhyrda konsulter är redan 
uppe i 200 personer. Då vet vi till 100 % vilka som bli utan mat och då är det inte 
längre marginellt.  
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Flyttad odlingsgräns leder till folkströmmar  
Golfströmmen i Atlanten har minskat i styrka och kommer fortsätta göra det så länge 
polarisarna smälter. Med minskad Golfström får Norden kallare klimat och den 
svenska odlingsgränsen kan om några år ha flyttats långt söderut. I Sydeuropa finns 
redan områden som inte längre går att odla pga torka och vattenbrist. 
Odlingsgränsen flyttas norrut. Båda förflyttningarna av odlingsgräns leder också till 
folkflyttningar. Folkflyttningar är också orsak till krig. Sverige kommer inom nära tid 
bli tvungna att ta emot klimatflyktingar (och krigsflyktingar) och måste därför vara 
beredd att förse minst 20 miljoner personer med mat och husrum. Då går det inte att 
bebygga Vrams Gunnarstorp 1:15.  

År 2010 var jordens befolkning 6,9 miljarder människor. Den har ökat med mer än 70 
miljoner varje år sedan dess och år 2021 är befolkningen ca 7,8 miljarder. Om 30 år 
beräknas befolkningen vara 10 miljarder. Genom att förbruka åkermark så minskar 
möjligheten att förse befolkningen med mat. Därför brinner Amazonas. Men det är en 
kortvarig lösning. Förändringen i Amazonas-området har kommit så långt att klimatet 
i området håller på att förändras så att regnen uteblir och den uppodlade jorden 
omvandlas till stäppmark och städerna blir utan vattentillförsel). Därmed har vi både 
förbrukat odlingsbar mark i Bjuv och Amazonas och samtidigt försämrat jordens 
klimat och möjlighet för mänskligheten att överleva.  

• I april 2021 får vi veta att CO2-nivån i atmosfären nått ny all-time-high nivå.  
• 20 april 2021 har EU-länderna enats om 55 % minskning av CO2-utsläppen 

till 2030.  
• 9 augusti 2021 kom FNs klimatpanel IPCC med ny rapport om klimatläget. 

Alla, inklusive Bjuvs kommun, måste minska sina klimatpåverkande utsläpp 
för att kunna begränsa den pågående temperaturstegringen till +1,5 grader.  

• Den 17 september 2021 meddelar FNs chef att för lite görs och världens 
temperaturstegring är på väg mot +2,7 grader. Redan vid +2,0 grader är 99% 
av havens korallrev döda.  

• I november 2021 hölls klimatkonferens Cop26 i Glasgow, vilket gav skärpta 
krav.  

• 28 februari 2022 presenterar IPCC sin andra rapport om klimatläget. En 
tredjedel av jordens befolkning räknas som mycket sårbara för 
klimatförändringar.  

• 4 april 2022 presenterar IPCC den tredje rapporten. Kraftiga minskningar av 
koldioxid behövs omedelbart för att kunna klara målet på max +1,5 graders 
temperaturökning.  

• Se vidare under rubriken Aktuella tidningsartiklar.  

Inget i förslaget till detaljplanen för Vrams Gunnarstorp 1:15 gör så att CO2-
utsläppen minskar.  

LKAB vill i Kiruna komma åt en specifik plats för att utvinna naturresurser. För att 
komma åt platsen får de bekosta flyttning av tidigare bebyggelse. Om exploatör vill 
komma åt Vrams Gunnarstorp 1:15 för byggnation, där det idag finns värdefull 
naturresurs, så måste de flytta naturresursen först så att den kan återanvändas på 
ny plats.  
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Platsen + Anläggningen + Användandet  

Utan mat en längre tid kan man inte jobba. Mark med hög fotosyntes är klimatpositiv. 
När åkermark bebyggs försvinner fotosyntes och kolinlagring och ytan blir 
klimatnegativ. För de projekt som ska genomföras på det som är åkermark måste 
man se till så att klimatpåverkan för helheten Platsen + Anläggningen + 
Användandet inte blir sämre än den har varit med fotosyntes.  

Platsen  
Om det inte går att flytta etableringen från odlingsbar mark så måste den odlingsbara 
marken flyttas från etableringen för att inte påverka mat, klimat och överkonsumtion. 
Om det blir alternativet Flytta marken som gäller så måste den förflyttas intill ett djup 
av 2 m och återanvänds på annan plats inom området Familjen Helsingborg. Köp in 
stort markområde inom Familjen Helsingborg, som idag har ingen eller mycket liten 
fotosyntes, och etablera och återanvänd marken för odling där. Marken etableras på 
sådant sätt att det första året efter flytt går att ta en skörd som är minst 90 % av vad 
den var på tidigare plats och från tredje året ska den vara minst 95 %. Exploatören, 
inte skattebetalarna, ska stå för notan. Annars strider det mot Kommunallagen, som 
kräver likabehandling. Att det ska vara ett 2 meter djupt jordlager är för att marken 
genom kapillär förmåga ska kunna förse växtligheten på ytan med grundvatten. Bygg 
därefter på 2 m lägre nivå eller fyll upp med material från plats som tidigare haft 
ingen eller mycket låg fotosyntes och kolinlagring. Förslag till plats för etableringen 
är längs motorväg E4 mellan Stidsvig och gränsen till Småland. Här finns gott om 
mark med låg fotosyntes och matproduktion.  

Anläggningen  
Byggnader görs klimatpositiv enligt standarden för A1 till A5. Byggnaden görs som 
ett Plusenergihus, dvs det produceras mer energi än det förbrukas.  

Användandet  
Fastighetsägarna måste förbindas att användandet blir fossilfritt. Det kan gälla 
transporter, materialförbrukning och energins ursprung för uppvärmning och kyla.  

Som en konsekvens av att exploatören och inte skattebetalarna ska stå för 
miljökompensationen enligt Platsen, Anläggningen och Användandet ovan så blir 
tomterna så dyra att den tilltänkta målgruppen inte har råd att köpa tomt på denna 
plats. Det finns inte heller avsatta medel i den kommunala investeringsbudgeten för 
dessa miljökompensationer.  

Ekonomiska konsekvenser Odling av marken i Vrams Gunnarstorp 1:15 stärker 
svenska samhällsekonomin. Att inte odla ytan försvagar den svenska 
samhällsekonomin. Det som odlas på Vrams Gunnarstorp 1:15 har stora 
förutsättningar att vara av högsta kvalitet, tex kvarn-råvara eller intressant ur 
exportsynpunkt. Det senare ger intäkter till den svenska ekonomin. Om de 
högkvalitativa varorna inte kan odlas på Vrams Gunnarstorp 1:15 så är 
sannolikheten hög att det måste importeras istället. Det ger kostnader i svenska 
ekonomin. Dessutom måste dubbel yta odlas på annan plats, vilket innebär dubbelt 
så mycket fossila bränslen till lantbruksmaskinerna måste användas. Detta ger 
ökade kostnader i den svenska ekonomin. I konsekvensbeskrivningen finns inte 
upptaget de ekonomiska konsekvenserna av att ta högvärdig odlingsmark i anspråk. 
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Exploatören, som slipper betala för den totala miljöskadan, tar vinsten medan 
skattebetalarna och matkonsumenterna får kostnaderna.  

Aktuella tidningsartiklar  
2022-04-27 LP: Sverige missar målet ”hur vi än räknar”. Jorden blir allt varmare – 
men hur varm avgörs av hur mycket koldioxid som släpps ut. I Sverige skulle 
utsläppen behöva minska med 21 % från och med i år för att på ett rättvist sätt bidra 
till Parisavtalets mål, enligt forskare. … Sverige i början av året hade en kvarvarande 
koldioxidbudget på 170 miljoner ton … I nuläget släpper Sverige ut knappt 50 
miljoner ton om året vilket innebär att budgeten med nuvarande utsläppstakt skulle 
ta slut om 3,5 år. … Om minskningen börjar först 2023 måste den i stället vara 38 % 
årligen.  

2022-05-06 Expressen: Larmet från FN: ”Klimatförändringarna driver på svälten i 
världen”. Ett varmare klimat med mer extremt väder kommer att minska skördar, 
torka ut vattenreservoarer och leda till mer svält. Det slår FN World Food 
Programme fast i en ny rapport.  

Diagrammet visar att temperaturstegringen tagit fart i slutet på 1960-talet, dvs då 
utbyggnaden i miljonprogrammet startade. Miljonprogrammet och därpå följande 
byggnationer har till stor del skett på ytor med hög fotosyntes. Utebliven fotosyntes 
har samma verkan som ökning av koldioxidutsläppen, vilket leder till ökad 
växthusverkan och ökade temperaturer.  

Lokaliseringsutredningen  
Detaljplanen förläggs till den odlade marken på Vrams Gunnarstorp 1:15 med 
motiveringen att den inte går att rationalisera mer. Logistikcenter ger fler 
arbetstillfällen på samma yta. Lika många arbetstillfällen fås om logistikanläggningen 
läggs på plats med låg fotosyntes. Genom flyttad placering har mänskligheten fått en 
win-win-situation, både arbete och fortsatt fotosyntes med mat-, foder-, och 
bioenergiproduktion samt kolinlagring.  

Att jordbruksproduktionen inte går att rationalisera mer innebär också att det bara 
går att få dyrare produktion och högre matpriser. Att ta bort fotosyntes och 
jordbruksproduktion innebär också att arbetstillfällen försvinner, dels på platsen men 
också i förädlingsleden.  

Alternativa placeringar av detaljplanen har bara gjorts på mark som odlas. Det är lika 
fel tänkt som att placera på Vrams Gunnarstorp 1:15. Placeringen ligger närmst 
Åstorps tätort och det finns inga enkla vägar för Bjuvs befolkning att ta sig till den 
planerade anläggningen. Det blir enbart invånare i Åstorps kommun som får 
arbetstillfällen. Det är dessutom smala vägar runt området som kommer att bli 
belastade med ökad trafik. Detta leder till buller och koldioxidutsläpp. Det hänvisas 
till att Familjen Helsingborg är ett logistikcenter. Men därför måste inte detta placeras 
på mark med hög fotosyntes. En ordentlig lokaliseringsutredning hade sett andra 
alternativ. Inom Bjuvs kommun finns många platser att lokalisera denna typ av 
verksamhet.  

På vidstående karta har markerats utmärkta områden om 277 ha som ligger nära 
tätorter inom Bjuvs kommun. Det är längs väg 110 mellan Billesholm och Ekeby, 
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vilken har bra anslutningar till vägarna E4 och E6. Dessa marker har fotosyntes, men 
i betydligt lägre grad och de producerar ingen mat eller foder. Det är ytterst få 
arbetstillfällen som går förlorade genom att placera byggnation på dessa marker. På 
östra sidan väg 110 finns gammal banvall, vilket gör att det åter går att anlägga 
järnväg till dessa ytor med utgångspunkt från stationen i Billesholm. 
Verksamhetsytor kan läggas på ytorna 41+48+19+70 + östra halvan av 99. Den 
västra delen av 99 samt 74 kan med fördel användas för bostadsbebyggelse.  

Om logistikcentren måste ligga längs väg E4 inom Familjen Helsingborg så är 
marker norr om Stidsvig upp till Smålandsgränsen utmärkta för detta. Där finns 
marker med låg fotosyntes och låg arbetsintensitet. Det går att bygga ut befintliga 
orter eller nya orter och därmed få både bostäder och arbetstillfällen på samma plats 
utan att påverka möjligheten för mänskligheten att få mat och foder.  

Mitt krav är att förslaget till detaljplan inte godkänns eller genomförs. I annat fall görs 
det i fallande ordning  

Följande alternativ finns:  
1. Lägg ner byggplanerna på Vrams Gunnarstorp 1:15 och förlägg dem till ytor utan 
eller mycket liten fotosyntes.  

2. Om det som avses byggas anses så viktig att det måste byggas på Vrams 
Gunnarstorp 1:15 så köp in markområde inom Familjen Helsingborg som idag har 
ingen eller mycket liten fotosyntes. Förflytta marken från exploateringsområdet intill 
ett djup av 2 m och etablera åkermarken på det inköpta området för att återanvändas 
för odling. Markförflyttningen ska göras på sådant sätt att det leder till lägst 95 % av 
nuvarande produktion. Efter flytt av marken kan byggnation ske på en 2 meter lägre 
eller på uppfyllnad med material från yta som tidigare haft ingen eller låg fotosyntes. 
Exploatören och inte skattebetalarna ska stå för kostnaden.  

3. Om Kommunfullmäktige tar beslut om att bebygga denna yta så måste de också 
personligen ta ansvar för det och vara en av de 25 som blir utan mat för all framtid. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen har mottagit yttrandet och är införstådd med att jordbruksmark 
kommer att tas i anspråk för bebyggelse och att vi därmed minskar på den 
värdefulla jordbruksmark som finns. Det är ett av kommunens uppdrag att 
avväga olika allmänna och olika enskilda intressen mot varandra och göra 
prioriteringar utifrån de behov som finns.  

För att bidra till att Skåne kan utvecklas mot en mer hållbar och 
konkurrenskraftig gods- och logistikregion har Region Skåne utarbetat en 
”Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne”. I strategin 
synliggörs nuläge, trender och utveckling med syftet att ge en vägledning 
kring hur godstransporter och logistiknäringen bör utvecklas fram till år 2030. 
Hållbarhetsdimensionen är kopplad till att de insatser som förordas i strategin 
samtliga är framtagna med beaktande av de klimat- och transportpolitiska mål 
som formulerats på såväl nationell som på EU-nivå. 
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Den markanvändning som förordas genom detaljplan för fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 är också väl förenlig med ovan nämnda planeringsstrategi. 
Området mellan Bjuv och Åstorp omnämns i strategin som en lokalisering 
som uppvisar särskilt goda förutsättningar när det gäller att utveckla 
transportlösningar som omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala 
transporter”. Området mellan Bjuv och Åstorp betraktas därför av Region 
Skåne som en av de två viktigaste markreserverna i Skåne när det kommer till 
potentiella utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar (Region Skåne, 
2017). 

Bjuvs kommun har utfört en lokaliseringsutredning utifrån 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap 4§ Miljöbalken (Lokaliseringsutredning - 
VG Vrams Gunnarstorp 1:15 2022-06-29). I lokaliseringsutredningen 
studerades sex alternativa platser utöver det föreslagna planområdet. 
Kommunen har med stöd i lokaliseringsutredningen gjort en bedömning av 
behovet och lämpligheten att exploatera jordbruksmark samt motiverat detta 
och undersökt om behovet kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. Den samlade bedömningen är att föreslaget område är det bäst 
lämpade alternativet ur ett samhällsbyggnadsperspektiv då den innebär en 
utvidgning av ett befintligt verksamhetsområde, vilket innebär att befintliga 
kommunaltekniska system kan nyttjas. Påverkan på boendemiljöer begränsas 
också i jämförelse med andra alternativ, och närheten till det befintliga 
verksamhetsområdet innebär att påverkan på landskapsbilden begränsas i 
jämförelse med lokaliseringar som ligger för sig själv i det öppna landskapet. 
Plankartan har reviderats och reglerar nu var inom planområdet de högsta 
byggnadsdelarna får finnas, så att påverkan på omgivande landskap ska bli 
så liten som möjligt. Lokaliseringen möjliggör även att befintliga tekniska 
system kan nyttjas. Även närheten till infrastruktur, exempelvis E4:an, 
Trafikplats Nyvång, har vägts in i lokaliseringsprövningen.  

Lokaliseringsutredningen har även förtydligats avseende alternativa 
lokaliseringar och de skäl som ligger bakom val av olika alternativ. 
Bedömningen baseras på exempelvis avstånd till E4:an och befintliga 
tekniska anläggningar, områden som beskrivits i grönstrukturplanen (samlade 
värden för ekosystemtjänster) och om området saknar stöd i ÖP. 
(Lokaliseringsutredning 2022-06-29). 

En av de viktigaste faktorerna för utveckling av välfärden är att befolkningen 
är i arbete. Arbetslösheten i Bjuvs kommun är, i likhet med Skåne, högre än 
genomsnittet i Sverige. Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns således 
ett behov av insatser för att höja sysselsättningsgraden och sänka 
arbetslösheten. Med stöd i detta kan arbetsplatser på rätt plats och med rätt 
förutsättningar anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Planförslaget 
kommer bidra till nya arbetsplatser vilket gynnar inte bara Bjuvs kommun, 
utan även intilliggande kommuner inom pendlingsavstånd.  

 
 

 



 Samrådsredogörelse 2022-07-15    sid. 51 
 

 

PRIVATPERSON 6, inkom 2022-06-01 
Vi bor på Malmövägen XX och tycker inte att denna utbyggnad av industriområdet 
skall ske pga att: 

• Vi tycker att man skall bevara åkermarken som kommer vara en viktig del för 
oss alla i framtiden. Bebyggd åkermark kan aldrig återställas. 

• Vi har ett mycket rikt djurliv med bl a starar, rapphönor, fladdermöss och röda 
glador som bör skyddas från denna industribyggnation. 

• Malmövägen är definitivt inte utformad för mer tung trafik än vad här redan är, 
vilket redan nu är alldeles för mycket. Vi och många andra cyklar dagligen till 
jobb på denna vägen med livet som insats, hade aldrig låtit mina barn cykla till 
skolan och busshållplatsen, har försökt att få en cykelväg längs Malmövägen 
under 25 år men här händer ingenting.  

• Ni skriver i er bedömning att Kölebäcken kan påverkas av ökat ytvatten, redan 
nu så händer det att våra betesmarker svämmar över vid kraftigt regn, hur 
kommer det då inte att bli sen om man hårdgör mer yta? Bifogar en film från 
februari 2022 i ett separat mail om hur det såg ut när det regnade kraftigt.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  
Kommunen hänvisar till vårt svar på yttrande från Privatperson 4 på sidorna 
33-36 gällande frågan om lokalisering, påverkan på djurliv, trafik och 
dagvatten. Bjuvs kommun vill hänvisa till Åstorps kommun gällande förslag på 
åtgärder på Malmövägen. Planering för ny cykelbana mellan Hyllinge och 
Åstorp, längs Malmövägen, pågår. 

 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 
- Andelen prickmark har utökats i planområdets västra del som skyddszon för 

kraftledning och kraftledningsstolpe. 
- Byggnader som får vara 14- 23 meter har begränsats till planområdets 

centrala, norra del.  
- Markhöjder har lagts till för att säkerställa dagvatten- och skyfallshanteringen. 
- Större och fler ytor för dagvattendamm har lagts till. Dagvattendamm har 

också villkorats med att startbesked för byggnation inte får ges förrän 
dagvattendamm har kommit till stånd.  

- Andelen av marken som ska vara genomsläpplig har ökats till 35 % (från 25 
%). 

- Exploateringsgraden har tagits bort. 
- Genomförandetid och skalstock har lagts till. 
- Illustrationslinjer för dagvattendammar och flödesvägar för vatten har lagts till 
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PLANBESKRIVNING 
I kap Förutsättningar har följande lagts till eller förtydligats:  

- Information om genomförd arkeologisk utredning  
- Information om genomförd naturvärdesinventering 
- Förtydligande om att etapputbyggnad för detaljplaner i närområdet ska ses 

som olika områden som kan komma att byggas ut samtidigt.  
- Förtydligande om möjliga anslutningar till VA-ledningsnät  
- Förtydligande om kommunens dagvattenpolicy 
- Information om de kraftledningar som finns väster och norr om planområdet 
- Information om telekabel som passerar planområdet 
- Förtydligande om att avfallsutrymme inte ska placeras vid lastnings- och 

lossning för logistikfordon.  

I kap Planförslag har följande lagts till eller förtydligats:   

- Textjusteringar kopplade till ändrade eller justerade planbestämmelser 
- Uppdatering om naturvärden med anledning av resultat av 

naturvärdesinventering 
- Förtydligande kring självutrymning vid brand och information om brandposter 
- Förtydligande om anslutning till vatten och spill i Åstorps kommun och 

hantering av dikningsföretag 
- Justerad text om avvägning mellan motstående intressen 
- Nytt stycke där samtliga planbestämmelser listas och där det redogörs för 

motivet för dem 

I kap Konsekvenser har följande lagts till eller förtydligats:  

- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats avseende 
bland annat riksintressens värden och landskapsbilden. Följaktligen har 
konsekvenskapitlet uppdaterats gällande landskapsbild, RI Friluftsliv, RI 
Naturvård, RI Kulturmiljövård och miljökvalitetsnormer för vatten. 

- Konsekvenser av närhet till kraftledning och magnetfält från ledning 

 

I kap Genomförande har följande lagts till eller förtydligats:  

- Information om att dispensansökan för biotopskydd har skickats in 
- Information om arbete under och bredvid kraftledning 
- Information om att telekabel, som inte är i bruk, föreslås klippas/ändisoleras 
- Information om exploatör bekostar eventuell flytt av ledningar 

 

Utöver ovan har redaktionella ändringar gjorts  

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 
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SAMMANFATTNING 
 

Jordprofilen utgörs generellt av 0,3–0,5 m humushaltig lera som underlagras av lera ned till 
minst 8,5 djup under markytan. Leran, med inslag av tunna siltskikt, är överkonsoliderad och 
har en medelhög odränerad skjuvhållfasthet från 40 till 75 kPa.  

Jorddjupskartan visar att djupet till berg är 20–30 meter inom stora delar av området och 10–20 
meter i nordöstra delen. Sedimentärt berg har tolkats i en JB2-sondering på 19,0 meter under 
markytan i sydvästra delen av området. Berggrunden utgörs av glimmerrik sedimentär bergart av 
lerskiffer och siltsten.  

Enligt riskbedömning av gruvgångar som Bjuvs kommun låtit utföra klassas nästan hela nu 
aktuellt utbyggnadsområde som klass 1, vilket innebär område där man brutit kol på större 
djup, >35 meter, i en brytningsnivå. Klass 1 innebär att ingen särskild åtgärd krävs för 
byggnation. 

Utförda lodningar visar på en grundvattennivå mellan +13,2 och +15,7 motsvarande 0,5–3,3 
meter under markytan under februari 2022. Det ska observeras att grundvattennivån varierar 
med årstid och nederbörd och kan återfinnas på andra nivåer än de ovan angivna. Normalt 
påträffas högst nivåer under mars-maj och lägst nivåer under oktober-november.  

Genomförd översiktlig geoteknisk undersökning indikerar på goda förhållanden för 
grundläggning av planerad anläggning då jordlagren utgörs av överkonsoliderad lera. Planerade 
byggnader bedöms kunna utföras med platta direkt på naturligt lagrad lera efter att den översta 
organiska jorden urschaktats. Grundläggning av byggnader ska ske radonskyddat, vilket innebär 
exempelvis täta genomföringar i plattan. Förekommande sedimentär berggrund bedöms ligga på 
10–30 m djup och gruvgångarna återfinns på större djup, 60–110 m under markytan, varför ett 
gruvras bedöms ha mindre påverkan på markytan. Ytlig last från planerade byggnader bedöms 
inte medföra tillskottslast på dessa djup som kan orsaka ras av gruvgångar och sättningar.  

Undersökt område utgörs till största del av lera. Lera är ett tätt material och har därmed dåliga 
infiltrationsmöjligheter. Rekommendationen är att området utformas med ytlig fördröjning av 
dagvatten genom exempelvis terrassering, svackdiken, översvämningsytor och öppna dammar 
som anläggs ovan grundvattennivån. Vid djupare dammar måste inträngande grundvatten 
beaktas i dimensioneringen.   

Temporär grundvattensänkning kommer troligen erfordras vid schaktarbeten för exempelvis 
ledningar. 

Vid detaljprojektering av byggnader och konstruktioner krävs att kompletterande geotekniska 
undersökningar utförs i läge för dessa och materialparametrar för grundläggning av varje objekt 
tas fram. Nu utförda sonderingar kan användas och utgöra del av underlag för dimensionering 
under förutsättning att de är i läge för aktuella byggnadslägen.  

Kontinuerliga grundvattenmätningar i installerade grundvattenrör under en längre tidsperiod, 
gärna ett år, bör utföras för att erhålla tillräckligt med information för att kunna förutse behov 
av eventuella grundvattensänkningar samt utgöra underlag för dagvattenutredning.  
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1 UPPDRAG 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Catena Projekt AB utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning i samband med utredning av nytt detaljplanområde i norra delen av Bjuvs 
kommun. Översiktlig utbredning av undersökningsområdet redovisas i figur 1. 

Ulf Stanley har varit beställarens kontaktperson. Anna Vindelman har varit uppdragsansvarig på 
Tyréns Sverige AB och Anna Falk har varit geoteknisk handläggare. Intern granskning har utförts 
av Anna-Karin Jönsson. 

Syftet med undersökningen är att översiktligt klargöra de geotekniska och hydrogeologiska 
förutsättningarna inför utveckling av fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 med industri- och 
lagerbyggnader samt parkering och dagvattenhantering.  

Fastigheten är belägen i norra delen av Bjuvs kommun och angränsar i norr mot befintligt 
industriområde som tillhör Åstorps kommun, i öster mot Skånebanan samt i söder och väster av 
jordbruksmark. Sydväst om nu aktuellt område planeras för ny detaljplan, Broby 50:2, inom 
Åstorps kommun.  

Samtliga nivåer i detta dokument är angivna i höjdsystem RH 2000. 

   
Figur 1. Översiktlig karta med undersökningsområdet markerat med röd polygon. Karta hämtad från min 
karta (lantmäteriet) 2022-02-10. 
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2 UNDERLAG TILL PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK 
Följande underlag har använts för att skriva detta planeringsunderlag geoteknik: 

[1] MUR (Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Vrams Gunnarstorp 1:15, 
upprättad av Tyréns AB.  

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

[3] Utkast till översiktlig strukturplan, daterad 2022-02-15. 

[4] Tidigare historiska grundvattennivåer, hämtade från SGU 2022-02-21.  

[5] Riskbedömning av gruvgångar, Riskkarta Bjuvs kommun, upprättad av WSP, daterad 
2017-12-08 

[6] Samrådshandling. Detaljplan för Broby 50:2 med flera fastigheter, ”Verksamhetsområde 
Broby” i Åstorps samhälle, daterad 2021-03-30.  

[7] Bedömning av sättningar till följd av ras i gruvgångar, Åstorps kommun, upprättad av 
WSP, daterad 2008-10-03.  

3 STYRANDE DOKUMENT 
Tabell 1 Styrande dokument. 

Dokument 

TK Geo 13, version 2.0 

BFS, 2020:4 BBR 29 

AMA Anläggning 20 

Statens Planverk, rapport 59:1982. 

IEG 7:2008 Plattgrundläggning 

IEG 2:2008 Grunder 

Svensk byggtjänst 2015. Schakta säkert – En säkerhet vid schaktning i jord 
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4 PLANERADE KONSTRUKTIONER 
Området är ca 566 000 m2 stort och planeras att användas till byggnation av ett flertal stora 
industri- och lagerbyggnader om ca 230 000 m2. Inom området planeras även för 
dagvattenmagasin för att fördröja dagvatten och skyfall inom fastigheten, grönytor samt 
hårdgjorda ytor. Utkast till översiktlig strukturplan redovisas i figur 2.  

 

Figur 2. Utkast till översiktlig strukturplan, [3] 

5 MARKFÖRHÅLLANDEN 

5.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 

Området består av odlad åkermark. Östra området ligger generellt på en högre nivå och ökar 
främst mot nordost. 

5.2 JORDLAGER 

Jordprofilen utgörs generellt av humushaltig lera som underlagras av lera.  

Överst har humushaltig lera påträffats och dess mäktighet varierar mellan 0,3 och 0,5 meter. 

I undersökningspunkt 22T01 och 22T06 består ytlagret av fyllning. Fyllningen utgörs av lera och 
humushaltig lera och visar en mäktighet om 0,3 meter. 

Lera, med inslag av tunna siltskikt, har en uppmätt vattenkvot som varierar mellan 29 och 40 %. 
Den uppmätta konflytgränsen varierar mellan 56 och 69 %. Leran har en medelhög odränerad 
skjuvhållfasthet från 40 till 75 kPa. Leran är starkt överkonsoliderad de översta metrarna 
(OCR>10) och därunder överkonsoliderad med OCR kring 4. Förkonsolideringstrycket uppskattas 
till mellan 150 och 300 kPa utifrån utförda sonderingar och empiri.  

CPTu-sonderingen har avbrutits på 4,5–8,5 meters djup under markytan i leran.  
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5.3 BERGGRUND 

Jorddjupskartan [2] visar att djupet till berg är 20–30 meter inom stora delar av området och 10–
20 meter i nordöstra delen, se Figur 3. 

Sedimentärt berg har tolkats i en JB2-sondering på 19,0 meter under markytan i sydvästra delen 
av området, se svarta punkten i Figur 3.  

Berggrunden utgörs enligt [2] av glimmerrik sedimentär bergart av lerskiffer och siltsten. I 
berggrunden finns förkastningar och kolflötser.  

 

Figur 3. Utdrag ur jorddjupskartan, [2]. Svart punkt visar nu tolkad bergöveryta i en undersökningspunkt.  

5.4 GRUVGÅNGAR 

Bjuvs kommun har låtit utföra riskbedömning av befintliga gruvgångar i berggrunden från den 
tidigare stenkolsbrytningen som pågick från mitten av 1800-talet till slutet av 1970-talet.  

Enligt [5] klassas nästan hela nu aktuellt utbyggnadsområde som klass 1, vilket innebär område 
där man brutit kol på större djup, >35 meter, i en brytningsnivå. Klass 1 innebär att ingen 
särskild åtgärd krävs för byggnation. Se Figur 4 för riskkartan.  

 

Figur 4. Utdrag ur riskbedömning av gruvgångar i Bjuvs kommun, [5]. Nu aktuellt område är markerat med 
svart polygon längst i norr.  
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5.5 MATERIALTYP OCH TJÄLFARLIGHET 

Lera tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3. 

5.6 SCHAKTBARHET 

Området domineras av lera som utifrån utförda sonderingar och provtagningar bedöms som 
relativt lättschaktat.  

5.7 SÄTTNINGAR OCH STABILITET 

Då marken utgörs i huvudsak av överkonsoliderad lera förväntas inga större sättningar uppstå 
inom fastigheten vid massupplag och terrassering. 

Då gruvgångarna enligt [7] finns på större djup, 60–110 m under markytan, bedöms att ett 
gruvras har mindre påverkan på markytan. Detta beror på att hålet fylls igenom av berg- och 
jordmassor ovanför rasområdet som vid rörelse ökar i volym och således medför större avstånd 
från markytan större volym återfyllnadsmassor.  

Överst i jordprofilen finns organiskt material som måste schaktas ur innan grundläggning för att 
undvika sättningsproblematik.  

Marken är relativ plan och inga stabilitetsproblem förväntas.  

5.8 MARKRADON 

Enligt utförda markradonmätningar (5,3 och 15,8 kBq/m3) klassas marken som 
normalradonmark enligt Statens Planverk, rapport 59:1982.  

6 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
I samband med nu utförda undersökningar [1] installerades fyra grundvattenrör. I samband med 
installationen funktionskontrollerades och lodades rören. Rören har lodats vid ytterligare ett 
tillfälle knappt två veckor senare. 

Utförda lodningar visar på en grundvattennivå mellan +13,2 och +15,7 motsvarande 0,5–3,3 
meter under markytan under februari 2022.  

Grundvattennivåer låg enligt SGU:s tidserier [3] över normala nivåer i små magasin vid 
tidpunkten av undersökningen. 

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna. Normalt påträffas högst nivåer under mars-maj och lägst 
nivåer under oktober-november.  

7 GEOTEKNISKA BEDÖMNINGAR OCH 
REKOMMENDATIONER 

7.1 INLEDNING 

Genomförd översiktlig geoteknisk undersökning indikerar på goda förhållanden för 
grundläggning av planerad anläggning då jordlagren utgörs av överkonsoliderad lera.  

Förekommande sedimentär berggrund bedöms ligga på 10–30 m djup. Ytlig last från planerade 
byggnader bedöms inte medföra tillskottslast på dessa djup som kan orsaka ras av gruvgångar 
och sättningar.  

7.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER 

Grundläggning av planerade byggnader bedöms kunna utföras med platta direkt på naturligt 
lagrad lera efter att den översta organiska jorden urschaktats.  
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Vid dimensionering av grundläggning ska förkonsolideringstrycket beaktas och lastpåkänningen 
begränsas till max 80 % av förkonsolideringstrycket för att undvika krypsättningar.  

Vid grundläggning med källarplan under markytan bör konstruktionen byggas vattentät då ytliga 
grundvattennivåer har observerats.  

Grundläggning ska utföras på frostfritt djup och på tjältåliga massor. 

Då marken klassas som normalriskmark ska grundläggning av byggnader ske radonskyddat, 
vilket innebär exempelvis täta genomföringar i plattan. 

7.3 BERGVÄRME 

Enligt [5] rekommenderas inte att bergvärmeuttag utförs på grund av förekomst av gruvgångar.  
Det finns risk för att syre förs ned och att eventuellt organiskt material (trästampar) ruttnar samt 
en risk för att transport av vatten i gruvgångarna kan medföra bortspolning av finmaterial.  

7.4 LEDNINGAR 

Grundläggning av ledningar kan utföras utan grundförstärkningar i befintliga jordlager av lera. 

Temporär grundvattensänkning kommer troligen erfordras för ledningsschakter. 

7.5 DAGVATTENHANTERING 

Undersökt område utgörs till största del av lera. Lera är ett tätt material och har därmed dåliga 
infiltrationsmöjligheter. Uppmätta grundvattennivåer ligger ytligt under markytan men nivåerna 
är dock endast uppmätta under en kort period i februari 2022 då grundvattennivåerna generellt 
är höga. Årsfluktuationen i lera kan vara uppemot ca +/- 1 m.  

Rekommendationen är att området utformas med ytlig fördröjning av dagvatten genom 
exempelvis terrassering, svackdiken, översvämningsytor och öppna dammar som anläggs ovan 
grundvattennivån. Vid djupare dammar måste inträngande grundvatten beaktas i 
dimensioneringen.   

Vid anläggning av täta dagvattendammar under grundvattennivån ska dessa dimensioneras mot 
upplyftning.  

7.6 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR 

Den översta organiska jorden ska schaktas bort innan överbyggnad utförs.  

Överbyggnader ska dimensioneras för förekommande terrassmaterial av lera, se kapitel 5.5 för 
materialtyp och tjälfarlighetsklass. 

7.7 SCHAKTNING 

Schaktarbeten bedöms kunna utföras med slänt under förutsättning att grundvattenytan ligger, 
eller är avsänkt till, minst 0,5 meter under schaktbotten. Släntkrön ska vara obelastade. 
Släntlutningar för temporära slänter anpassas efter bland annat jordart, väderlek och schaktdjup.  

Vid schaktarbeten ska föreskrifter och rekommendationer ”Schakta säkert - Säkerhet vid 
schaktning i jord” beaktas. I allmänhet kan den maximala släntlutningen för temporära slänter 
ställas i 1:1 i lera ned till 3 meters schaktdjup.  

Släntytor ska skyddas mot erosion och nederbörd. Markarbeten utförs lämpligast vid torr 
väderlek. 

Lera är flytbenägen vid vattenöverskott såsom nederbörd eller grundvatteninträngning. 
Schaktbotten ska omgående skyddas med krossmaterial för att undvika uppluckring. Terrassytor 
ska skiftas ut om de förstörs. 
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7.8 TEMPORÄR GRUNDVATTENSÄNKNING 

Vid schaktarbeten under grundvattenytan ska trycknivån avsänkas till minst 0,5 m under 
planerad schaktbotten för att undvika försämrade hållfasthetsegenskaper i den frilagda 
terrassytan. Se kapitel 6 för mer information av bedömd grundvattennivå.  

Vid behov av grundvattensänkning bedöms detta kunna utföras i lera med fördjupade 
pumpgropar i schaktbotten. 

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd 
enligt miljöbalken.  

7.9 FYLLNING OCH PACKNING 

Fyllning, återfyllning och packning ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 20. 

Uppfyllning under konstruktioner ska utföras med grus- eller sandmaterial.  

Packning ska ej utföras vid nederbörd eller på tjälade massor. 

8 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga jordprofilen och 
jordlagrens egenskaper inom området. 

Vid detaljprojektering av byggnader och konstruktioner krävs att kompletterande geotekniska 
undersökningar utförs i läge för dessa och materialparametrar för grundläggning för varje objekt 
tas fram. Nu utförda sonderingar kan användas och utgöra del av underlag för dimensionering 
under förutsättning att de hamnar i läge för aktuella byggnadslägen.  

Kontinuerliga grundvattenmätningar i installerade grundvattenrör under en längre tidsperiod, 
gärna ett år, bör utföras för att erhålla tillräckligt med information för att kunna förutse behov 
av eventuella grundvattensänkningar samt utgöra underlag för dagvattenutredning.  



 

 

 

 
PLANERINGSUNDERLAG  

 LANDSKAPSBILD 
VRAMS GUNNARSTORP 1:15 

 
 

   
 

2022-06-30 

 



 

 

 

Tyréns Sverige AB Fack 34 

252 78 Helsingborg 

Besök: Kungstorget 8 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se  

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2022-06-30 

  

UPPDRAG 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 

Titel på rapport: Planeringsunderlag landskapsbild, Vrams Gunnarstorp 1:15 

Status:  

Datum: 2022-06-30 

MEDVERKANDE  

Beställare: Catena Projekt AB 

Kontaktperson: Ulf Stanley 

  

Konsult: Tyréns Sverige AB 

Uppdragsansvarig: Anna Vindelman 

Handläggare Anna Olsson 

Kvalitetsgranskare: Anna Vindelman 
  



 

 

 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-06-30 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
3(18) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................... 4 

1 UPPDRAGET .................................................................................................................... 5 

1.1 UNDERLAG TILL PM ....................................................................................................... 6 

2 KORT REDOVISNING AV PLANFÖRSLAG ............................................................. 7 

3 LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR ..................................................................... 8 

3.1 TOPOGRAFI ...................................................................................................................... 8 

3.2 NATUR OCH KULTUR .................................................................................................... 9 

3.3 LANDSKAPSBILD ............................................................................................................. 9 

4 LANDSKAPETS ÖVERSIKTLIGA KÄNSLIGHET .................................................. 11 

5 PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILDEN .............................. 12 

6 REKOMMENDATION ................................................................................................. 17 

7 RIKTLINJER UTFORMNING ..................................................................................... 18 

  



 

 

 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-06-30 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
4(18) 

 

SAMMANFATTNING 
Tyréns Sverige AB har i uppdrag av Catena Projekt AB att ta fram detaljplan, inklusive 
underutredningar för exploatering av logistik- och lagerverksamhet i norra delen av Bjuvs 
kommun.   

I uppdraget ingår att ge en bild av hur planförslaget kan komma att påverka landskapsbilden. 
Denna PM beskriver översiktligt värden i landskapet för det berörda området. Likaså beskrivs hur 
planförslaget kan komma att påverka landskapsbilden samt rekommendationer för hur 
anpassningar till landskapet kan utformas liksom förslag till åtgärder för att minska påverkan på 
landskapsbilden. 

Området är ca 566 000 m2 stort och planeras att användas till byggnation av ett flertal stora 
logistik- och lagerbyggnader om ca 230 000 m2. Byggnaderna kommer att vara kring 14 meter 
höga med högre partier på 23 meter. 

Vi befinner oss i skiljet där det låglänta landskapet, Ängelholmslätten, mötet det höglänta 
landskapet Söderåsen. Ett låglänt odlingslandskap möter ett mosaikartat skogsklätt åslandskap  

Landskapet har historiskt utgjort ett godslandskap och präglas än idag av vidsträckta vyer över 
odlingslandskap från slottet Vrams Gunnarstorp med tydliga alléer som letar sig ut i landskapet 
och ned mot kyrkbyn Norra Vram. Delar av det berörda landskapet utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. 

I anslutning till landskapet och planområdet höjer sig skogsbeklädda Söderåsens spets i 
nordväst. Stora delar av det berörda landskapet utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv 
(enligt MB 3 kap §6).  

Planområdet ligger i ett öppet och vidsträckt odlingslandskap. Den flacka topografin skapar 
möjlighet till vidsträckta vyer i alla väderstreck. Fåtal element i landskapet såsom mindre 
gårdsmiljöer, och vegetationsstråk bryter emellanåt av det långa siktlinjerna. 

Planförslaget bedöms få påverkan på landskapsbilden. Utblickar, och tydliga avläsbara samband 
kommer att brytas. Detta kan komma att medföra att igenkänning och förståelse för landskapets 
framväxt över tid försvåras. Landskapets befintliga strukturer och rumslighet riskerar att suddas 
ut vilket försvagar landskapets karaktär. 

För att minska på planförslagets påverkan på landskapsbilden rekommenderas bland annat att 
marken kring byggnader markmoduleras. Det gagnar projektet totalt sett då en massbalansering 
kan eftersträvas inom planområdet.   

För planförslaget kommer ett kvalitetsprogram att tas fram. I kvalitetsprogrammet redovisas 
bland annat på vilket sätt byggnadernas fasader kan utformas, marken anordnas och de 
blågröna strukturerna kan utformas för att bidra till att minska den påverkan på 
landskapsbilden. 
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1 UPPDRAGET 
Tyréns Sverige AB har i uppdrag av Catena Projekt AB att ta fram detaljplan, inklusive 
underutredningar för exploatering av logistik- och lagerverksamhet för fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15. 

I uppdraget ingår att ge en bild av hur planförslaget kan komma att påverka landskapsbilden. 
Denna PM beskriver översiktligt värden i landskapet för det berörda området. Likaså beskrivs hur 
planförslaget kan komma att påverka landskapsbilden samt rekommendationer för hur 
anpassningar till landskapet kan utformas liksom förslag till åtgärder för att minska påverkan på 
landskapsbilden. 

Landskapsbilden redogör för det vi ser, hör och upplever i landskapet. Landskapsbilden formas 
utifrån landskapets karaktär, identitet och visuella kvalitet som i sin tur är ett resultat av 
landskapets naturgeografi, kulturhistoria och pågående processer.  

Berörd fastighet är beläget i norra delen av Bjuvs kommun och angränsar i norr mot befintligt 
industriområde som tillhör Åstorps kommun. I öster gränsar området mot Skånebanan samt mot 
söder och väster mot öppen odlingsmark. Sydväst om nu aktuellt område planeras för nytt 
verksamhetsområde genom detaljplan, Broby 50:2, inom Åstorps kommun. Planförslaget för 
Broby 50:2 kommer att finnas med som en förutsättning i denna landskapsbildsanalys. 

. 

   
Figur 1. Ortofoto med planområdet markerat med röd linje. Karta hämtad från min karta (Lantmäteriet) 
2022-02-10. 
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Figur 2. Detaljplan för Broby 50:2, Åstorps kommun, som ska möjliggöra utbyggnad av 
verksamhetsområdet med icke störande industri och kontor med maximal byggnadshöjd på 20 meter. 

 

1.1 UNDERLAG TILL PM 

Följande underlag har använts: 

• Fältbesök 220114 

• Länsstyrelsen i Skåne kartdata 220302  

• Min karta och Historiska kartor Lantmäteriet 220210 och 2203 

• Översiktlig strukturplan över planförslaget 220304 

• Volymstudier av planförslaget 220304 

• Detaljplan för Broby 50:2, Åstorps kommun 
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2 KORT REDOVISNING AV PLANFÖRSLAG 
Området är ca 566 000 m2 stort och planeras att användas till byggnation av ett flertal stora 
logistik- och lagerbyggnader om ca 230 000 m2. Byggnaderna kommer att vara kring 14 meter 
höga med högre partier på 23 meter. Högpartierna planeras främst att placeras längs en intern 
verksamhetsgata i norra delen av planområdet, se figur 3. Mellan byggnader planeras för 
lokalgator, entréytor, parkeringsytor och uppställningsplatser. En större dagvattenanläggning 
planeras med dammar, diken och dagvattenmagasin för att fördröja dagvatten och skyfall inom 
fastigheten. Det planeras även för större grönytor och rekreativa stråk, som är tänkt att tillföra 
platsen flertalet ekosystemtjänster. Utkast till strukturplan redovisas i figur 4.  

 

Figur 3. Utkast till översiktlig strukturplan. Brobyplanen samt befintligt verksamhetsområde i vitt. 

 

Figur 4. Strukturplan med höglagrenas placering centralt i området. Brobyplanen i väster med 
dagvattenmagasin och befintligt vattendrag. 
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3 LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Enligt den europeiska landskapskonventionen är landskap ett område sådant som det uppfattas 
av människor och vars karaktär är resultatet av samspelet mellan naturliga och mänskliga 
faktorer över tid. Landskapets olika överlagringar över tid och spåren av det förflutna är en 
viktig dimension som bidrar till att skapa identitet, känsla av tillhörighet och sammanhang. 
Landskapet är den gemensamma livsmiljön för människor, växter och djur och alla människors 
ansvar. 

Vi befinner oss i skiljet där det låglänta landskapet, Ängelholmslätten, möter det höglänta 
landskapet Söderåsen. Ett låglänt odlingslandskap möter ett mosaikartat skogsklätt åslandskap. 

3.1 TOPOGRAFI  

Landskapet är öppet och flackt med 15 till drygt 20 möh. Mot nordöst reser sig landskapet med 
drygt 20 meter strax efter järnvägen (Söderåsbanan) för att sedan övergå i en brant resning av 
Söderåsens spets. I höjd med Ranstorps gamla tomt når Söderåsen 100 möh. 

 

Figur 5. Orienteringskarta med orthofoto från lantmäteriet. Gul markering visar var Söderåsen reser sig. Vit 
streckad linje kommungräns, röd heldragen linje plangräns. 
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3.2 NATUR OCH KULTUR 

Området utgör en del av ett öppet odlingslandskap där naturmiljöer, enligt genomförd förstudie 
till naturvärdesinventering, till största delen består av ett öppet dike till Kölebäcken och för 
landskapet karaktäristiska element såsom en märgelgrav, åkerholme och en träddunge 
(utmarkerat med grön streckad linje i figur 5). Diket, åkerholmen och märgelgraven bedöms 
omfattas av generellt biotopskydd. Biotoperna utgör viktiga spridningsvägar i det öppna 
landskapet och utgör livsmiljöer åt ett flertal arter.  
 
I anslutning till landskapet och planområdet höjer sig skogsbeklädda Söderåsens spets i 
nordväst. Stora delar av det berörda landskapet utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv 
(enligt MB 3 kap §6). 
 
Landskapet har historiskt utgjort ett godslandskap och präglas än idag av vidsträckta vyer över 
odlingslandskap från slottet Vrams Gunnarstorp med tydliga alléer som letar sig ut i landskapet 
och ned mot kyrkbyn Norra Vram. Kulturmiljön ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet. 
Området utgör också riksintresse för kulturmiljövården (M:k19) med beskrivningen ” Kuperat 
slotts- och parklandskap med omfattande park- och allésystem på Söderåsens sluttning kring 
slottet Vrams Gunnarstorp av medeltida ursprung men med huvudbyggnad från stormaktstiden, 
vilken helt omgestaltats under 1800-talets mitt.”.  
 

 

Figur 6. Kartbild från förra sekelskiftet, som visar på godslandskapet med vida vyer över odlingsmarken, en 
struktur som är kvardröjande i dagens landskap. Häradsekonomiska karta från 1910-1915, Vrams 
Gunnarstorp 1:8 (historiska kartor, Lantmäteriet). Planområdet utmarkerat . 

3.3 LANDSKAPSBILD 

Stora delar av Söderåsen och omgivande landskap berörs av landskapsbildskydd. Skyddet 
sträcker sig ned över området för ridhuset söder om Björnås. 

Det berörda området ligger i ett öppet och vidsträckt odlingslandskap. Den flacka topografin 
skapar möjlighet till vidsträckta vyer i alla väderstreck. Fåtal element i landskapet såsom mindre 
gårdsmiljöer, och vegetationsstråk bryter emellanåt av det långa siktlinjerna 
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Från söder siktas de befintliga byggnaderna i verksamhetsområdet i de södra delarna av Åstorps 
kommun. I nordöst och öst reser sig Söderåsen och skapar en tydlig avgränsning av det 
storskaliga landskapsrummet. I väster breder det skånska landskapet ut sig svagt och i stora 
rörelser ondulerande med utblickar mot E4:an och Hyllinge. Intill Åstorp har ett par stora 
verksamhetsbyggnader tagit plats. Från Bjuvs norra rand med småhusbebyggelse ges 
möjligheter till utblickar som sträcker sig ända fram till byggnaderna i verksamhetsområdet i 
Åstorp.  

Längs Vramsvägen siktas det befintliga verksamhetsområdet och skyms emellanåt av 
vegetationsstråken i det öppna landskapet. Från Vrams Gunnarstorp allé går att sikta Åstorps 
södra gräns. Närmre Åstorp vid ridhusanläggningen och Bäckagård reser sig landskapet och 
skapar möjlighet till vidsträckta utblickar ut över odlingsmarken söder om Åstorp. 

 

 

Figur 7. Vy från Malmövägen söder om Ottominnesväg. Söderåsen reser sig i fonden. 
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4 LANDSKAPETS ÖVERSIKTLIGA KÄNSLIGHET 
Hur landskapets värden kan påverkas av olika åtgärder beskriver dess känslighet. 

Att brukande av marken fungerar är en viktig förutsättning för upplevelsen av landsbygden och 
en hållbar förvaltning av såväl kulturmiljövärden, naturmiljövärden och bevarande av 
ekosystemtjänster. 

Det öppna odlingslandskapet är känsligt för fragmentering och ökade barriäreffekter, vilka 
påverkar möjlighet till rörelser i landskapet både vad det gäller spridning och framkomlighet för 
flora och fauna liksom tillgänglighet och framkomlighet för boende och brukare i landskapet. 

Odlingsmark är känsligt för fragmentering och barriäreffekter, vilka kan leda till omvandling och 
därmed karaktärsförändring av landskapet och förlust av ekosystemtjänster. 

Det öppna och flacka landskapet är känsligt för åtgärder som bryter utblickar och siktstråk, som 
är värdebärande karaktärsdrag för landskapet. 

Landskapet är som helhet känsligt för åtgärder som innebär skalförskjutningar. Det kan förändra 
landskapets karaktär och upplevelsen av landskapsbilden. Landskapet är känsligt för storskaliga 
tillägg som kan komma att dominera landskapsbilden och på så sätt radera ut de kulturvärden 
som är direkt avläsbara i landskapsbilden.  

Viktiga kulturmiljöer som slottet Vrams Gunnarstorp, som landmärke, och dess tillhörande 
strukturer ut i landskapet såsom vidsträckta åkermarker, alléer och långa utblickar, förstärker 
landskapets identitet och bidrar till läsbarheten av kulturlandskapets utveckling över tid. Dessa 
värdebärande karaktärsdrag är känsliga för åtgärder som innebär skalförskjutningar och synliga 
barriäreffekter i landskapet. 

De gröna strukturerna i det öppna odlingslandskapet är känsliga för fragmentering och annan 
påverkan då de utgör biotoper viktiga för den biologiska mångfalden och som spridnings-
korridorer i landskapet. De skapar rumslig variation och fungerar som livsmiljöer för många 
växter och djur i odlingslandskapet.  

Vattendrag är viktiga biotoper i landskapet. De är refuger och livsmiljöer för arter inom både 
flora och fauna. Dessa refuger i landskapet utgör en viktig livsmiljö för bland annat fågellivet. 

Faunans rörelser i landskapet kan påverkas negativt och är känsligt för ökade barriäreffekter och 
förlust av spridningskorridorer i landskapet. 

Artificiellt ljus i landskapet nattetid har oftast negativ påverkan på djur och natur. 

Buller från trafik påverkar upplevelsen av landskapet och förstärker den fysiska och visuella 
barriären utbyggnaden innebär. Ljudet kan transporteras över stora öppna ytor och kan påverka, 
stora öppna landskapsrum. 
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5 PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILDEN 
Planförslaget bedöms få stor påverkan på landskapsbilden. Utblickar, och tydliga avläsbara 
samband kommer att brytas. Detta kan komma att medföra att igenkänning och förståelse för 
landskapets framväxt över tid försvåras. Landskapets befintliga strukturer och rumslighet 
riskerar att suddas ut vilket försvagar landskapets karaktär. 

Den storskaliga rumsligheten och hur skogsranden vid Söderåsens släntfot och åsens branta 
resning i öster skapar ett väl avgränsat landskapsrum är karaktäristiskt för mötet med slätten 
och åsen. Och än idag präglas landskapsbilden av godslandskapet. Denna upplevelse av 
landskapet påverkas och kan gå förlorad vid fragmentering, ökade barriäreffekter och 
skalförskjutningar, som planförslaget innebär. 

 

 

Figur 8. Planförslaget och punkter där vyer i bilderna nedan är tagna C:väster, A:söder, B:öster. 

 

  



 

 

 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-06-30 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
13(18) 

De omfattande byggnadskropparna kommer innebära en skalförskjutning i landskapet. Befintliga 
verksamheter i Åstorp har en liknande skala vilket idag påverkar landskapsbilden. Åstorps 
kommuns bebyggelseplaner i väster kommer att på samma sätt påverka landskapsbilden. Den 
bebyggelse som tidigare utgjorde en representativ skala för godslandskapet och som har 
betydelse som värdebärande karaktärsdrag i landskapet suddas ut på grund av 
skalförskjutningen, se jämförelse figur 7. Gårdsmiljöer som tidigare utgjort landmärken i 
landskapet förminskas och utbyggnaden kommer att utgöra det dominerande inslaget i 
landskapsbilden. Ett tydligt landmärke i landskapsbilden är Söderåsen som utgör en 
betydelsefull fond till det öppna odlingslandskapet i öster. Utbyggnaden dominerar 
landskapsbilden från väster och suddar nästan helt ut Söderåsen som landmärke. Utbyggnaden 
kommer att utgöra barriär för och dominera vyer och utblickar för de boende och de som rör sig 
i landskapet från väster, söder och öster och i viss mån från norr. Utblickar från Söderåsen 
kommer också att påverkas av utbyggnader liksom boende norr om hästgården längs 
Vramsvägen på väg in till Åstorp. Resande och de som uppehåller sig i det omgivande 
landskapet kommer uppleva utbyggnaden som det dominerande inslaget i landskapsbilden. 

 

Figur 9. Planområdet jämförs i storlek med Malmös stadskärna. 

 

 

 
Figur 10. Skiss byggnadernas högsta höjd i jämförelse med fullvuxet träd och en person. Cirka 20% av 
byggnaderna kommer utgöra högdelar på 23 meter. 
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Figur 11. Vy A FÖRE från Söderåsvägen öster om Gustavsborg norrut mot Åstorps verksamhetsområde. 
Söderåsen skymtas till höger i bild. 

 

Figur 12. Vy A EFTER från Söderåsvägen öster om Gustavsborg norrut mot Åstorps verksamhetsområde och 
med planförslaget i förgrunden. Kontakten med Åstorp minskar och bebyggelsens skala konkurrerar med 
Söderåsen i öster. Förslaget innebär en skalförskjutning och föreslagen bebyggelse risekrar att dominera 
landskapsbilden och försvaga Söderåsens betydelse som landmärke.  
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Figur 13. Vy B FÖRE från Vramsvägen i höjd med gamla Ranstorps tomt västerut med Åstorps 
verksamhetsområde i blickfånget. Landskapet möjliggör vidsträckta vyer norrut. 

 

 

Figur 14. Vy B EFTER från Vramsvägen i höjd med gamla Ranstorps tomt västerut med planförslaget i 
blickfånget. De vidsträckta vyerna och kontakten med landskapet påverkas med föreslagen bebyggelse.  



 

 

 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-06-30 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
16(18) 

 
Figur 15. Vy C FÖRE från Malmövägen norr om Ottominnesväg. Söderåsen och befimtligt 
verksamhetsområde i bakgrunden. Söderåsen utgör ett tydligt landmärke och fond till det öppna 
odlingslandskapet. 

 
 

 
Figur 16. Vy C EFTER från Malmövägen norr om Ottominnesväg. Planförslaget i förgrunden och Söderåsen i 
bakgrunden. Söderåsen som tidigare utgjort fond i landskapet döljs till stor del av den föreslagna 
bebyggelsen.  
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6 REKOMMENDATION  
För det berörda landskapet rekommenderas här översiktligt vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att minska påverkan på landskapsbilden. 

För att minska planförslagets påverkan på landskapsbilden rekommenderas att marken kring 
byggnader markmoduleras. Det gagnar projektet totalt sett då en massbalansering kan 
eftersträvas inom planområdet.   

De långsträckta byggnadskropparna kan delvis skymmas med kullar och trädplanteringar. Både 
höjder och lövträddungar är karaktärsdrag som idag återfinns i landskapet. 

 

 

 

Figur 17. Principkiss på byggnaders utbredning och hur markmodulering och vegetation kan minska 
påverkan på landskapsbilden. 

 

Eventuella markhöjningar mot järnvägen i öst kan också skapa en bättre akustisk situation. 
Jordvallar eller kullar och vegetation kan begränsa ljud från järnvägen att studsa mot fasaderna. 

För att minska på byggnadernas påverkan på landskapsbilden föreslås att fasadmaterial och 
fasadfärg som är mindre reflekterande och som har en färgton anpassad till omgivningen. 

Undvik påverkan på de få naturmiljöer som finns i landskapet. Utveckla och bygg vidare på de 
naturmiljöer som finns och skapa nya. Bevara och utveckla nya ekosystemtjänster inom området. 

Var återhållsam med belysning och reglera belysning efter behov, årstid, tid på dygnet utan att 
ge avkall på upplevelse av trygghet. Undvik ljusföroreningar. 

Skapa möjlighet till rörelser i landskapet, både ledstrukturer för fauna liksom framkomlighet för 
boende och besökande. 

 

  

Figur 18. Två vyer (vy C) där vänstra visar byggnadsvolymer i vitt och högra volymer med anpassad 
färgåtergivning. 
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7 RIKTLINJER UTFORMNING  
För planförslaget har ett kvalitetsprogram att tas fram. I kvalitetsprogrammet redovisas bland 
annat på vilket sätt byggnadernas fasader kan utformas, marken anordnas och de blågröna 
strukturerna kan utformas för att bidra till att minska påverkan på landskapsbilden. 
Kvalitetsprogrammet redogör också för hur planförslaget kan bidra till utvecklade och fler 
ekosystemtjänster.  
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Catena Projekt AB upprättat en riskutredning av vilka 
riskkällor (avseende olycksrisk) som kan påverka fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs 
kommun. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 
riskkällor, vid behov beräkna individ- och samhällsrisk samt redovisa eventuella 
skyddsåtgärder.

Utredningen genomförs för att utreda lämpligheten i att planlägga fastigheten för lager och 
logistik. Tänkt markanvändning är Z. Det är inte klarlagt om restaurang kommer vara 
aktuellt men för att bedöma möjlighet för det görs även en bedömning av lämpligheten för 
markanvändning C (restaurang).  

1.2 MÅL OCH SYFTE

Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker 
inom planområdet kopplade till transporterna av farligt gods på närliggande väg och 
järnväg. Även olycksrisker kopplade till omgivande verksamheter ska bedömas liksom 
planområdets påverkan på omgivningen.

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

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Riskanalysen avser olycksrisker. Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar:

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

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

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

Utifrån yttrande från Trafikverket har bedömning av risk för obehöriga i spårområdet lagts 
till. 

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

1.4 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG

 Information om tänkt markanvändning samt avgränsning planområde, erhållen från Catena 
Projekt AB.

 Mailkonversation med Jakob Gundal Nikolajsen, fastighetschef Frode Laursen

 Samrådsyttrande från:
o Södra Skogsägarna ekonomisk förening, daterat 2022-05-30
o Trafikverket, inskickat via mail 2022-05-27
o Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV), daterat 2022-05-23
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1.5 METOD

Riskanalysen genomförs i följande steg: 

 Inventering av riskkällor i omgivningen.

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

 Vid behov analyseras och värderas identifierade risker närmare. 

o Hur ofta kan det hända (sannolikhetsberäkning)? 

o Vilka blir konsekvenserna (konsekvensberäkning)? 

o Vad blir risken (individriskberäkning och samhällsriskberäkning)? 

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

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



Uppdrag: 320245 2022-06-14

Beställare: Catena Projekt AB Version 2.0

O:\MAL\320245\BRS\PM Risk Farligt gods och verksamheter Vrams Gunnarstorp 1-15 Bjuv 2022-06-14.docx

6(17)

2 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING

2.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING REGIONALT OCH LOKALT 

2.2.1 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av 
risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM [3]). Förslaget är delvis utarbetat av 
Øresund Safety Advisers AB, numera Tyréns Sverige AB, på Länsstyrelsens uppdrag.

RIKTSAM anger att:

 Området 0-30 meter från transportleden ska utformas så att det inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Lämplig användning är parkering (ytparkering), trafik, odling, 
friluftsområde (t.ex. motionsspår) och tekniska anläggningar som inte orsakar skada på 
avåkande fordon.
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 Industri, bilservice, lager, sällanköpshandel och liknande kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 30 meter från transportleden. På närmare avstånd 
krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan).

 Kontor (utan konferensanläggning), lager (med betydande handel), handel, centrum och 
liknande kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan).

Notera att Trafikverket eftersträvar ett bebyggelsefritt område om 30 meter intill järnväg, 
mätt från närmsta spårmitt [4]. (Trafikverkets rekommendationer avseende järnväg 
diskuteras vidare i avsnitt 4.2.1.)

Figur 2. RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd. Vid avvikelse krävs analys.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av logistik/lager på kortare avstånd än 30 meter kunna 
bedömas tolerabel om följande kombination av kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-5 per år. 

 Den deterministiska analysen kan påvisa att riskerna med hårda konstruktioner eller 
motsvarande, som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon, kan undvikas.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av restaurang på kortare avstånd än 70 meter kunna 
bedömas tolerabel om följande kombination av kriterier uppfylls: 

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

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder.
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2.2.1 LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM (AVSEENDE DRIVMEDELSSTATION)

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

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

2.2.2 KEMIKALIEHANTERING
De ovan angivna kriterierna avseende individ- respektive samhällsrisk används således vid 
beräkningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram 
vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikaliehantering [7]. I denna redovisas generella riktlinjer för riskhanteringsavstånd 
mellan verksamheter med storskalig kemikaliehantering och bebyggelse. Avstånden 
redovisar det avstånd mellan verksamhet och bebyggelse som bör användas som riktlinje i 
den fysiska planeringen. De redovisar tre olika sätt att uppskatta avstånden. Oavsett vad, 
eller vilka mängder som hanteras rekommenderas dock alltid ett minsta bebyggelsefritt 
avstånd om 100 meter kring kemikaliehanteringen.  

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

2.2.3 APPLICERAD RISKVÄRDERING I DENNA RISKANALYS 
Tyréns Sverige AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna i RIKTSAM 
[3]. 

Riktlinjer från Länsstyrelsen Stockholm avses att användas avseende drivmedelsstationer.

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

3.1 BESKRIVNING AV OMRÅDET OCH PLANERAD BEBYGGELSE

Planområdet omfattar cirka 566 000 m2. Det är beläget i norra delen av Bjuvs kommun, 
direkt utmed kommungränsen Bjuv-Åstorp.

Närmaste tätorter är Gunnarstorp och Åstorp (centralort i intilliggande Åstorps kommun), 
se Figur 3. Åstorp återfinns direkt norr om planområdet. De delar av Åstorp som är i direkt 
anslutning med planområdet utgörs av industriområde med lager- och 
logistikverksamheter. Nordväst om området återfinns grossister samt Migrationsverkets 
förvar1. Området avgränsas i stort sett av naturmark/skog i övriga väderstreck. 
Planläggning om markanvändning industri och kontor pågår direkt söder/väster om 
planområdet. Denna fastighet återfinns inom Åstorps kommun. 

Europaväg 4 passerar planområdet i väster. E4 är utpekad som riksintresse och anses som 
särskilt betydelsefull för dagens godstransporter. [8] Den är även rekommenderad led för 
transport av farligt gods. [9] Väg 1759 (Malmövägen) kommer att vara anslutningsväg från 
planområdet till E4:an, även denna återfinns väster om planområdet. Länsstyrelsen Skåne 
län har pekat ut väg 1759 som en viktig omledningsväg för väg E4 och att den vid händelse 
på E4:an därför trafikeras med tung trafik. Vägen har dock inte utpekats med utökat 
bebyggelsefritt avstånd [10]. 

Järnväg (Skånebanan) återfinns direkt öster om planområdet. Denna är utpekad som 
riksintresse av Trafikverket då den har en interregional betydelse [8]. Det går 
godstransporter på järnvägen, varav en del utgörs av farligt gods.

Figur 3. Ungefärlig avgränsning av planområdet i streckad vit linje. Idag är området på tre sidor omgivet av 
åker- och skogsmark, dock pågår detaljplanering av mark direkt sydväst till industri- och kontorsändamål. 
Norr om planområdet ses Åstorp (Åstorps kommun), Gunnarstorp återfinns söder om planområdet men syns 
inte i figuren.

1 Ett förvar är ett låst boende där en person som tagits i förvar vistas.
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Syftet med detaljplanen är att uppföra lager- och logistikverksamhet med tillhörande 
kontor. Diskussion pågår om huruvida restaurang både för personal inom planområdet 
samt externa gäster ska inkluderas eller ej. Planområdet är stort och det finns goda 
möjligheter att anpassa placering och storlek på byggnader. En inledande strukturplan över 
området kan ses i Figur 4. Det ska noteras att Catena har beslutat att ett avstånd om 70 
meter från järnväg (närmsta spårmitt) kommer att upprätthållas för lager och logistik 
(inklusive kontor direkt knutet till respektive verksamhet) samt – om det blir aktuellt – mer 
än 900 meter till restaurang. Området mellan järnväg och byggnader planeras till grönyta 
med motionsspår.

Figur 4. Strukturplan för utformning av exploateringen på planområdet. Strukturplan daterad 2022-03-15. 
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4 RISKANALYS

4.1 RISKIDENTIFIERING

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

Tyréns har utfört en inventering av verksamheter inom 1000 meter från planområdet. I 
Tabell 1 redovisas resultatet av riskidentifieringen. 

Tabell 1. Riskidentifiering i planområdets omgivning.
Riskkällor Riskhanterings-

avstånd enligt 
riktlinjer [m]

Aktuellt avstånd 
till planerad 
bebyggelse [m]

Bedömning Fortsatt utredning

Järnväg 
(Skånebanan) 

30 respektive 
70

- Transporter av farligt 
gods.

Ja, transporter med 
farligt gods på 
järnvägen.

E4 30 respektive 
70

>1000 Primärled, transporter 
av farligt gods.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Väg 1579 
(Malmövägen)

- >390 Primärled, transporter 
av farligt gods.

Nej. Även om 
riktlinjerna avseende 
E4 används 
överskriver avståndet 
riktlinjerna.

Frode Laursen - >400 (till 
fastighetsgräns)

Hanterar större 
mängder kemikalier 
samt genererar 
transporter med 
farligt gods.
Seveso-verksamhet. 

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

Södra Wood - 50 (till 
fastighetsgräns)

Hanterar större 
mängder kemikalier 
samt genererar 
transporter med 
farligt gods.

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

Shell 
drivmedelsstation

100 >890 Bedöms inte utgöra en 
risk för planområdet. 
Transporter med 
farligt gods inkluderat 
för E4 och möjligtvis 
väg 1579. 

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

De riskkällor som kommer att utredas vidare i rapporten är transporter av farligt gods på 
järnvägen och verksamheterna Frode Laursen och Södra Wood. Vidare kommer 
planområdets egen påverkan att diskuteras. 

4.2 RISKUTREDNING OCH RISKVÄRDERING

4.2.1 TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄGEN

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

För transporter av farligt gods på väg finns ett särskilt regelverk (MSBFS 2016:8: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods av 
väg och i terräng, RID-S) [11]. Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning 
och et
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ikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer behöver. 
Allt för att undvika tillbud och olyckor.

Transporter med farligt gods sker på järnvägen. I och med detta gäller som utgångspunkt 
ett avstånd om 30 meter avseende logistik samt 70 meter till restaurang. Catena Projekt AB 
har fattat beslut om att upprätthålla dessa avstånd. Detta korrelerar även med Trafikverkets 
utgångspunkt om bebyggelsefritt 30 meter intill järnväg. 

För att visa på vad området kan användas till belyses Trafikverkets rekommendationer kring 
bebyggelse intill järnväg, se Figur 5 nedan. Angående parkeringsplatser så anger 
Trafikverket att sådana bör anläggas minst 15 meter från järnvägen medan körytan inom 
parkeringsområdet kan anläggas 10 meter från järnvägen. Avstånden räknas från spårmitt 
på närmaste spår. Ett längre avstånd eller någon form av skydd kan behövas vid 
högtrafikerade banor och om tågen bromsar in vid den aktuella platsen. 

Figur 5. Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. ”Avstånden 
som anges utgör inte fasta regler utan verksamhetens lokalisering är en bedömningsfråga från fall till fall. 
Linjerna i figuren har därför streckats.” [4] Avstånden gäller från spårmitt närmsta spår.  

4.2.2 OBEHÖRIGA I SPÅROMRÅDET 

Planområdet utgör nu jordbruksmark och har tidigare varit obebyggt. I och med den 
önskade etableringen kommer personer att röra sig inom området på ett helt annat sätt än 
tidigare. Järnvägen utgör riksintresse och risk för störningar i järnvägstrafiken på grund av 
obehöriga vid spår erfordrar bedömning enligt yttrande från Trafikverket. 

Det kommer troligtvis att bli en viss indelning och inhängning av och inom planområdet, 
mellan verksamheter och/eller mot obehöriga. Något som kommer att påverka hur 
personer rör sig. I och med att inget är fastställt avseende stängsel tas dock ingen hänsyn 
till sådana i bedömningen.

Det finns olika anledningar till att obehöriga personer befinner sig i spåren (s.k. 
spårspring). Enligt ett examensarbete utfört avseende störningar i Stockholms 
järnvägstrafik [12] finns två grupper av motiv för spårspring:

 Motivtyp 1. Grundas i intentionen att utföra illegala handlingar eller medvetet påverka 
trafiken samt individer med suicidala intentioner. Exempel:

o Suicidala handlingar
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o Klotter
o Chickenrace

 Motivtyp 2. Huvudmotivet är att gena, dvs. motivet utgörs inte i första hand av en vilja 
att beträda spår utan där detta blir en effekt av att spåren är ett hinder på vägen. 
Exempel:

o Tjäna tid
o Ta en bekvämare väg

Dessa motivtyper togs fram utifrån statistik från Stockholm och därmed stadsmiljö. Utöver 
dessa motivtyper kan det tänkas att personer råkar komma in på spårområdet, exempelvis 
om en väg är belägen i direkt anslutning till spår. Vid tätare bebyggelse intill den aktuella 
delen av järnvägen används generellt lågt nätstaket för att avskilja järnvägen, bortsett från 
de sträckor där bullerskyddsåtgärder vidtagits. Staket förhindrar att en person kan råka 
komma in på spårområdet men skyddar inte från någon som aktivt vill ta sig in på området. 
Till skillnad från dessa tätare bebyggda områden slutar planområdet med avstånd till 
järnvägen och att personer av misstag skulle förirra sig in på spårområdet ses som 
osannolikt, även om enklare staket saknas.

Motivtyp 2 har liten sannolikhet. Det finns inga målpunkter på andra sidan spåren, inte 
heller utmed järnvägen som skulle kunna bidra till att personer rör sig i/förbi spårområdet. 
Inga anslutande vägar planeras mot järnvägen, angöring till området sker från väst och 
möjligen norrut. Utifrån detaljplanens utformning förläggs byggnader mer än 70 meter från 
och det är där personer primärt kommer röra sig. 

Motivtyp 1 har också liten sannolikhet. Avseende klotter och liknande förstörelse finns 
inget direkt mål i och med att detaljplanen utformas med långt avstånd mellan byggnader 
och spår. Inte heller i nu föreslagen strukturplan finns något som skulle kunna utgöra 
målpunkt, inga byggnadsverk eller liknande är aktuella. Avseende olika typer av utmaningar 
så som chickenrace, vilja att sabotera, avsiktligen vilja stoppa tågtrafiken och så vidare är 
det svårt att bedöma huruvida det kan vara aktuellt eller ej. Utifrån att planerad 
markanvändning är arbetsplatser i kombination med det långa avståndet till spår bedöms 
det dock mindre troligt med denna typ av aktivitet än i mer spårnära miljö och än där det 
finns verksamhet i form av skola, serveringsställe med alkohol och andra miljöer där 
risktagandet kan vara förhöjt alternativt riskmedvetandet inte färdigutvecklat eller sänkt. 
Avseende suicid kommer tillgängligheten till järnvägen möjligen öka något, men det är 
redan idag fullt möjligt att ta sig utmed spåret till obevakad plats från mer bebyggda delar. 
De låga staket som redan idag används utmed järnvägen i mer bebyggda delar av 
omgivningen är inte till för att förhindra suicid. Stängsling för att förhindra suicid vid 
järnväg används framför allt vid särskilt utsatta platser såsom tätortsnära broar och 
sträckor där tre eller fler personer omkommit under en 10-årsperiod [13].  

Sammantaget görs bedömningen att risk för obehöriga i spåret är låg även vid 
genomförande av planförslaget och att inga åtgärder erfordras. 

4.2.3 FRODE LAURSEN

Frode Laursen bedriver lager- och logistikverksamhet. Verksamhetens ena lager omfattas av 
SEVESO lägre kravnivå utifrån lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt klassad som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 
§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Anledningen till klassningen är verksamheten 
samtidigt förvarar stora mängder brandfarlig vara. Det rör sig om mindre 
konsumentförpackningar med gas (inkl. aerosoler) eller brandfarlig vätska. I och med detta 
har verksamheten genomfört riskutredningar för att utreda omgivningspåverkan och för att 
kunna vidta rimliga säkerhetsåtgärder. I mailkontakt med Frode Laursen konstateras att ett 
avstånd om 400 meter inte innebär någon påverkan vare sig från Frode Laursen mot 
planområdet eller vice versa (utifrån planerad verksamhet).



Uppdrag: 320245 2022-06-14

Beställare: Catena Projekt AB Version 2.0

O:\MAL\320245\BRS\PM Risk Farligt gods och verksamheter Vrams Gunnarstorp 1-15 Bjuv 2022-06-14.docx

14(17)

4.2.4 SÖDRA WOOD

Verksamheten är tillståndspliktig med tillstånd från Miljöprövningsdomstolen. På 
anläggningen sker tryckimpregnering av virke som levereras från Södras sågverk på andra 
orter i Sverige. Ingen kapning etc. behövs eftersom träet kommer i färdiga paket. 

Verksamheten hanterar ingen brandfarlig vara, däremot större mängder kemikalier med 
miljöpåverkan (kopparsalt och fixeringsmedel). 

Kemikalierna kommer in norrifrån, där de även förvaras. Kopparsalt levereras med tankbil 
och lossas till cistern. Fixeringsmedel levereras i styckebehållare, IBC om 1 m3. Mögelmedel 
används inte längre. Kemikalierna levereras med hög koncentration. Inför impregnering 
sker spädning av de ingående kemikalierna och den största mängden av vätskan i 
processen utgörs av vatten. Det går åt 100 - 400 liter vätska per m3 trä, beroende på träets 
egenskaper och önskad impregneringsklass enligt NTR:s standard.

Impregnering sker i den norra byggnaden, de två impregneringstuberna är placerade i 
norra delen av byggnaden. Efter impregnering ställs gods upp för torkning på utvändig 
platta i östra delen av fastigheten. Plattan har koppling till den östra dammen. Dammen är 
tät och saknar utlopp till recipient. Istället återanvänds det uppsamlade vattnet i processen, 
det sker en kontinuerlig återpumpning in i processen från dammen. Södra delen av 
huvudbyggnaden samt skärmtak utgör lager. För hantering av dagvatten från andra delar 
än utvändig platta finns ytterligare en damm, västra dammen.

Avseende omgivningspåverkan bedöms ingen av kemikalierna mer hälsofarliga avseende 
inandning än faroangivelse H332, vilket innebär skadligt vid inandning. Kemikalierna är 
inte lättflyktiga. Ett utsläpp av kemikalie med hög koncentration kan medföra ohälsosamma 
ångor, men då enbart lokalt inom utsläppsområdet. 

Avseende brand har fixeringsmedlet faroangivelse H272 vilket innebär att den kan 
intensifiera brand, oxiderande egenskaper. Inga särskilda förbränningsprodukter har 
uppmärksammats. Brandbelastningen är hög (trävaror) samtidigt som brandrisken är låg 
(ingen kapning eller liknande). Eventuella brandgaser kommer att vara ohälsosamma och 
därmed påverka området men detta gäller brandgaser generellt, se gärna diskussion 
avseende brandgaser i avsnitt 4.2.5 nedan.

Egenskaper som frätande, orsakande av allergisk hudreaktion etcetera bedöms inte relevant 
avseende omgivningspåverkan i och med avståndet om minst 30 meter mellan fastigheter. 

Kemikaliernas miljöfarliga egenskaper bedöms inte vara något som påverkar planområdets 
tänkta verksamhet, särskilt inte i och med Södra Wood:s hantering av process- respektive 
dagvatten. 

4.2.5 VERKSAMHET INOM PLANOMRÅDET

Den verksamhet som är tänkt inom planområdet är som sagt lager och logistik (med 
tillhörande kontor). Planbokstav Z är bred och innehåller olika typer av ytkrävande 
verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Boverket anger att det ingår lokaler 
för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till exempel vara 
fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder 
hushållsnära tjänster ingår. [14] Detta innebär att storskalig kemikaliehantering eller 
liknande inte är aktuell utan noggrann riskutredning där hänsyn till omgivningen tas. I och 
med detta ska planområdets verksamheter inte utgöra något större riskpåslag avseende 
akuta olycksrisker. Restaurang innebär inte heller något större riskpåslag.

Vid brand kommer ohälsosamma ämnen att kunna förekomma i brandgaserna. Brandgaser 
innehåller generellt giftiga och ohälsosamma komponenter; kolväten, flyktiga organiska 
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ämnen (VOC), aldehyder, stoft, metaller på stoftet, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
och olika oorganiska komponenter. Vid förbränning bildas olika förbränningsprodukter 
varav en del är giftiga gaser. Det är oklart vad som kommer hanteras inom planområdet 
och någon närmare analys av sammansättningen av de brandgaser som bildas är inte 
möjlig. Som tidigare nämnt ska verksamheterna falla inom icke störande, vilket också 
påverkar kemikaliehantering. Var brandgaser kommer spridas och innehålla beror på 
många faktorer, bland annat hur varma brandgaserna är (stigkraft), hur vädret är 
(temperatur, vindriktning, vindhastighet mm.) och vad det är som brinner. Överlag är 
vindriktningen inte mot Åstorp, se Figur 6 nedan men kan bli aktuellt. Inga åtgärder 
bedöms erforderliga i detta läge utan blir aktuellt att kravställa för den aktuella 
verksamheten om kemikalietung verksamhet eller liknande önskas etableras i framtiden.

Figur 6. Vindros skapad utifrån väderdata från Ljungbyheds flygplats. Data från november 2004-november 
2021. ©www.climate.gov [15]

I och med att minst 30 meter kommer att upprätthållas görs bedömningen att järnvägens 
riksintresse inte påverkas med tänkt etablering. 
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5 SLUTSATS
Riskutredningen fokuserar på akuta olycksrisker och risk för obehöriga i spårområdet. 

Riskutredningen har visat att inga betydande riskkällor återfinns på sådant avstånd att det 
påverkar utformningen av planområdet annat än järnvägen (Skånebanan). Inga 
riskbegränsande åtgärder erfordras, dock under för utsättning att RIKTSAM efterlevs:

 Området 0-30 meter från transportleden utformas så att det inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. 

o Lämplig användning är parkering (ytparkering), trafik, odling, friluftsområde 
(t.ex. motionsspår) och tekniska anläggningar som inte orsakar skada på 
avåkande fordon. 

 Logistik, bilservice, lager, sällanköpshandel och liknande placeras som närmst 30 meter 
från spårmitt närmsta spår järnväg.

 Restaurang, lager (med betydande handel), handel och liknande placeras som närmst 
70 meter från spårmitt närmsta spår järnväg.

Om utformning utförs strukturplan (Figur 4 ovan) upprätthålls erforderliga avstånd enligt 
Riktsam med god marginal. 

I och med att tänkt verksamhet anges som icke störande bedöms inte heller planområdet 
påverka omgivningen avseende olycksrisker. Den identifierade påverkan i nuläget är 
brandgaser, dock utan någon i detta läge identifierad förvärrande kemikalieinblandning. 
Inga åtgärder bedöms erforderliga att vidta. 
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SAMMANFATTNING

Catena Projekt AB undersöker möjligheten att anlägga ett nytt logistikcentrum på fastighet
Vrams Gunnarstorp 1:15. Planområdet ligger i norra delen av Bjuvs kommun på gränsen till
Åstorps kommun.

Tyréns uppdrag är att belysa påverkan av buller från väg- och spårtrafik och industri (inom
planområdet) till angränsande bostäder. Beräkningarna utförs för nuläge, nollalternativ och vid
fullt utbyggt planområde.

Beräkningarna visar att vid fullt utbyggt planområde kommer den dygnsekvivalenta ljudnivån
från trafiken att öka vid bostäder norr om anslutningen till planområdet (punkt 1 och 2) med 5
respektive 3 dBA jämfört med nuläget. Jämfört med nollalternativet är ökningen 3 respektive 1
dBA.

Högst ljudnivå blir det i punkt 1, Leq 71 dBA och Lmax 88. Huset ligger precis vid vägen och
ligger över Naturvårdsverkets riktvärde även för nuläget. Här kommer det krävas
bullerdämpande åtgärder för att riktvärdena ska uppfyllas. Vid övriga bostadshus uppfylls
riktvärdet Leq 65 dBA vid fasad utan åtgärder.

Riktvärdet för från industri uppfylls vid samtliga bostäder med god marginal. Maximala
ljudnivåer från lossningsarbete och lastbilstrafik inom området kan dock ändå komma att kunna
uppfattas vid bostäder i undantagsfall, företrädesvis på kvällar och nätter då bakgrundsnivån i
området i övrigt är lägre.

För att bullerriktvärdena ska uppfyllas vid samtliga bostäder i anslutning till planområdet
kommer det krävas bullerdämpande skyddsåtgärder vid Malmövägen 49 (punkt 1).

Skyddsåtgärderna bör utformas så att riktvärden utomhus vid fasad (Leq 65 dBA) uppfylls. Det
rekommenderas även att man säkerställer att Leq 55 och Lmax 70 uppfylls vid uteplats. Det
korta avståndet till vägen i kombination med de höga trafikflödena gör att det kan bli svårt att
uppfylla 65 dBA utanför vissa bostadsrum, exempelvis på våning 2 mot norr. Här
rekommenderas att man tillser så att folkhälsomyndighetens riktvärden inomhus (Leq 30 och
Lmax 45) uppfylls inomhus. Exempel på skyddsåtgärder kan vara bullerskyddsskärmar i
tomtgräns, tilläggsisolering av fasad, fönsterbyte eller en kombination av åtgärder.

Om exempelvis en 1,8 meter hög bullerskyddsskärm anläggs i tomtgräns mot norr, väster och
delvis mot söder kommer riktvärden vid fasad på våning 1 och vid uteplats att uppfyllas även på
Malmövägen 49. I bostadsrum på våning 2 blir riktvärdet vid fasad svårt att uppfylla, här
rekommenderas istället att man säkerställer att folkhälsomyndighetens riktvärde om buller
inomhus uppfylls. Tänkbara åtgärder skulle kunna vara tilläggsisolering av fasad och
fönsterbyte.
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAG
Catena Projekt AB undersöker möjligheten att anlägga ett nytt logistikcentrum på fastighet
Vrams Gunnarstorp 1:15. Planområdet ligger i norra delen av Bjuvs kommun på gränsen till
Åstorps kommun. Detaljplanen Broby 50:2 m.fl. innefattar tre utbyggnadsetapper, denna
utredning behandlar etapp 3, se figur 1.

Figur 1. Planområde fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15 (etapp 3).

Tyréns uppdrag är att belysa påverkan av buller från väg- och spårtrafik och industri (inom
planområdet) till angränsande bostäder för etapp 3. Beräkningarna utförs för nuläget år 2022
och vid fullt utbyggt planområde år 2040. För vägtrafiken utreds även ett nollalternativ för år
2040 dvs om etapp 3 inte genomförs. I utredning förutsätts att den enda möjliga tillfartsvägen
till planområdet är från Malmövägen.

Senaste strukturplan för etapp 3 visas i figur 2. Totalt innefattar etappen 230 000 m2 BTA vilket
motsvarar 42 % av fastighetsarean.

Figur 2. Strukturplan 2022-03-08 för etapp 3.
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2 BEDÖMNINGSGRUNDER

2.1 STÖRNINGSMÅTT

Buller anses vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste
reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet,
irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar.

2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
fem gånger under en genomsnittstimme.

För linjekällor innebär en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering
av avståndet till vägen 3 dBA högre/lägre ekvivalent delljudbidrag.

För industribuller är tidsperioden i de flesta fall lika med arbetstiden. Förenklat kan man säga att
den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under ett arbetsmoment.

2.3 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BEFINTLIGA BOSTÄDER

För befintliga bostäder gäller Naturvårdsverkets vägledning och riktvärden för buller från väg-
och spårtrafik vid befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, som senast reviderades i juni 2017.
Vilka riktvärden som gäller beror på när bebyggelsen är uppförd, se tabell 1.

Tabell 1. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver
övervägas (frifältsvärden) gällande vägtrafik.

~2015 och
framöver ”nya
bostads-
byggnader”

1997 - ~2015
”nyare befintlig
miljö”

- 1997 ”äldre befintlig miljö”

Buller från väg,
vid fasad

Se
planbeskrivning
eller bygglov

55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h

Buller från väg,
uteplats

Se
planbeskrivning
eller bygglov

55 dBA* Leq24h

70 dBA** Lmax

-

* Varken infrastrukturpropositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för
vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet
55 dBA Leq24h. Det kan även noteras att Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA bör underskridas vid en
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenhet för människors hälsa enligt
trafikbullerförordningen.

** Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-
22).
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2.4 RIKTVÄRDEN FÖR INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER VID
BEFINTLIGA BOSTÄDER

Tabell 2. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde.
Leq, dag
(06-18)

Leq, kväll
(18-22) samt lör-, sön-
och helgdag (06-18)

Leq,
natt
(22-06)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.

50 dBA  45 dBA 40 dBA

Utöver detta gäller:

 Maximala ljudnivåer (LFmax >55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än
vid enstaka tillfällen.

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör
värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

2.5 FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ALLMÄNNA RÅD OM BULLER INOMHUS

Inomhus gäller folkhälsomyndighetens allmänna råd om  buller inomhus, dessa riktvärden bör
tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Riktvärdena gäller
för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och
vila och rum för daglig samvaro.

 Maximalt ljud LAFmax 45 dBA
 Ekvivalent ljud LAeq,T 30 dBA

3 BERÄKNINGAR

3.1 BERÄKNINGSMODELL

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.2. Programmet följer dessa
beräkningsmodeller:

• Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996.

• Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik - Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

• General Prediction Method – Industribuller. Tillämpning av den nordiska
beräkningsmodellen för industribuller DAL 32.

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

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

• Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i modellen.
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• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

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

Samtliga lager och övriga större industribyggnader har gjorts 14 meter höga, de planerade
höglagerbyggnaderna är 30 meter höga. Övriga byggnader i modellen har satts till 6 meter,
komplementbyggnader som uthus och garage har satts till 3 meter. Större industribyggnader har
satts till 10 meter. Nedan visas en 3D-vy från beräkningsmodellen.

Figur 3. 3D-vy från beräkningsmodellen  från sydöst (utbyggnadsalternativ).
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3.2 INDATA VÄGTRAFIK

Tillfartsväg till fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 kommer ske från Malmövägen.
Trafikbullerberäkningarna har genomförts för nuläge, nollalternativ år 2040 och vid fullt utbyggt
planområde år 2040.

Som underlag för trafikbullerberäkningarna har Swecos arbetsmaterial ”Trafikutredning inför
detaljplan och utveckling av logistikverksamheter DP Broby 50:2 m.fl. Åstorps kommun” daterad
2022-05-11 använts. Uppgifterna i utredningen har behandlats av Anna-Karin Nyberg,
trafikingenjör, på Tyréns AB.

För nuläget redovisas ljudnivån beräknat med trafiksiffror enligt den senast tillgängliga
trafikräkningen uppräknat till år 2022.

För prognosåret 2040 redovisas två beräkningar. Dels ett nollalternativ, där etapp 1+2 antas
genomföras men inte etapp 3. Slutligen redovisas ett utbyggnadsalternativ vid fullt utbyggt
planområde år 2040 där alla tre etapperna ingår.

I tabell 3 visar skillnaderna i trafikmängderna mellan de olika beräkningsscenarierna.

Tabell 3. Skillnader i trafikflöden kring planområdet i beräknade scenarier.

Nuläge
År 2040
Nollalternativ

År 2040
Utbyggnadsalternativ

Position Sträcka
Fordon
/dygn

Andel
tung
trafik

Fordon
/dygn

Andel
tung
trafik

Fordon
/dygn

Andel
tung
trafik

1 Malmövägen
söder om cpl
norr om
anslutning till
planområdet

3140 11% 4770 20% 6160 30%

2 Malmövägen
söder om
anslutningen
till planområdet

3140 11% 3960 9% 4280 9%

3 Malmövägen
norr cpl

5000 7% 5000 7% 5100 6%

4 Ji-te gatan öst
tpl

6160 17% 7450 26% 8740 32%

5 Ramper söder
om tpl

1670 16% 1960 21% 2420 30%

6 Ramper norr
om tpl

1670 16% 2040 24% 2400 30%

7 Svedbergsvägen
genom tpl

3200 14% 3870 21% 4480 26%

8 E22 norr 27330 19% 27860 20% 28470 20%
9 E22 genom tpl 24160 20% 24160 20% 24160 20%
10 E22 söder 30800 19% 31540 19% 32280 21%
11 Planområdets

anslutning till
Malmövägen
(Ängavägen)

10 40% 1470 43% 3450 43%
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För samtliga vägar har 11 % av trafiken antagits komma under nattperioden (kl. 22-06).
Antagandet har använts för både nuläge och prognosår. Hastigheten på vägarna har hämtats
från nvdb.se.

Trafikrörelser inom verksamhetsområdet räknas som industribuller.

1

2
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5
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3.3 INDATA SPÅRTRAFIK

I anslutning till planområdet går även ett antal olika tågsträckor, se figur x. Ljudnivån från
spårtrafiken har utretts i syfte att undersöka eventuell påverkan av reflexer i de höga
logistikbyggnaderna samt eventuella kumulativa effekter av buller.

Figur 4. Tågsträckor i anslutning till planområdet.

Data för Kattarp-Åstorp. Tågplan 2021 och prognos 2040. TrV-webb 2022-02-28,
Trafikuppgifter järnväg T21 och bullerprognos 2040.

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

Godståg 0,4 0,8 619 578 630 630 100
GodstågDi 0,1 - 441 - 441 - 100
Lok+vagn 1,8 - 287 - 335 - 120
X61 - 33,3 - 150 - 150 120

Data för Godsstråket genom Skåne, Åstorp-Teckomatorp. Tågplan 2021 och prognos 2040. TrV-
webb 2022-02-28, Trafikuppgifter järnväg T21 och bullerprognos 2040.

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

Godståg 3,5 14,2 608 578 691 630 100
GodstågDi 1,4 - 300 - 300 - 100
Lok+vagn 0,2 - 262 - 417 - 120
Snabbtåg 0,3 - 165 - 165 - 120
Öresundståg 7,3 - 159 - 240 - 120
Snabbtåg 2,3 - 110 - 110 - 120
X61 - 33,3 - 150 - 150 120
Övriga 0,1 - 85 - 110 - 120
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Data för Skånebanan, Helsingborg-Åstorp. Tågplan 2021 och prognos 2040. TrV-webb 2022-02-
28, Trafikuppgifter järnväg T21 och bullerprognos 2040.

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

Godståg 16 16,1 568 578 690 630 100
GodstågDi 1,8 - 373 - 630 - 100
Öresundståg 0,3 - 113 - 160 - 130
X61 57,4 66,6 79 150 150 150 130
Övriga 3,8 - 109 - 240 - 130

Uppgifterna har tagits ut av Peter Andersson, järnvägsutredare på Tyréns AB.

3.4 INDATA INDUSTRIBULLER

Inom planområdet planeras det i första hand för logistikverksamheter.

Logistikverksamheter kännetecknas av en stor andel tung trafik och lastnings- och
lossningsarbete. Arbetsmomenten kan förekomma dygnet runt och innehåller ofta höga
momentana ljudnivåer. Beräkningarna utförs för en värsta timme under nattperioden.

3.4.1 KÄLLDATA

Tabell 4. Bullerkällor och drifttid i beräknat driftfall.
Källa Ekvivalent ljudeffekt

(dBA)
Maximal ljudeffekt
(dBA)

Lastnings- och
lossningsarbete

85 107

Lastbilskörning
(20km/h)

100 103

Ljudeffektnivåerna som använts i beräkningarna är hämtade från Tyréns källdatabas.

Tabell 5 nedan visar att etapp 3 kan komma att ha upp till 95 lastbilsrörelser under en
maxtimme. I beräkningarna antas 48 lastbilar ankomma till logistikcentralen, lastnings- och
lossningsarbete pågår därefter under en halvtimme per lastbil som sedan lämnar
verksamhetsområdet samma väg som den kom in. Lastbilarna har fördelats jämnt mellan de sju
olika logistikbyggnaderna.

Tabell 5. Bedömd trafikalstring (Sweco 22-05-11)
Etapp 1
Broby 50:2
42 Hektar

Etapp 2
Väster
52 Hektar

Etapp 2
Öster
16 Hektar

Etapp 3
Vrams G.Torp 1:15
56,6 Hektar

Etapp 1+2+3

166,6 Hektar
Antal bilrörelser per HA
markyta och dygn

15-20 15-20 15-20 15-20

Antal lastbilsrörelser per HA
markyta och dygn

10-15 10-15 10-15 10-15

Antal bilrörelser per dygn 630-840 780-1040 240-320 850-1130 2500-3300
Antal lastbilsrörelser per dygn 420-630 520-780 160-240 560-850 1700-2500
Antal bilrörelser per maxtimme 160-210 195-260 60-80 210-280 620-830
Antal lastbilsrörelser per
maxtimme

35-50 40-60 15-20 45-70 130-200
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4 KONTROLLPUNKTER OCH RESULTAT

Resultaten för trafik- och industribullerberäkningarna redovisas separat då beräkningarna utförts
för olika tidsperioder och år.

4.1 KONTROLLPUNKTER

Ljudnivån har beräknats till närmaste bostadshus i anslutning till planområdet.
Nulägesberäkningarna är gjorda med befintlig bebyggelse, beräkningarna för nollalternativet
med tillkommande byggnader för etapp 1 och 2 och prognosberäkningarna är gjorda enligt
strukturplanen planen för full utbyggnad, se figur 5.

Kontrollpunkt Adress Typ

1 Malmövägen 49 Permanentboende

2 Ottominnes väg 15 Permanentboende

3 Malmövägen 91 Permanentboende

4 Malmövägen 106 Permanentboende

5 Ellets väg 2 Permanentboende

6 Ängagården 227 Permanentboende
Figur 5. Kontrollpunkter vid närliggande bostäder.

Punktberäkningar avser frifältsvärden och kan direkt jämföras med riktvärden.
Ljudutbredningskartor redovisas inklusive fasadreflex vilket gör att ljudnivån i anslutning till
fasader kan bli upp till 3 dBA högre än motsvarande frifältsvärde.

1
2

3

4

5

6
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4.2 LJUDNIVÅ FRÅN VÄGTRAFIK

Tabell 6. Beräknad ljudnivå från vägtrafik. Nuläge och år 2040. Frifältsvärde vid fasad.
Kontroll-
punkt

Adress Nuläge
År 2022

Nollalternativ
År 2040.

Utbyggnadsalternativ
År 2040.

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

1 Malmövägen 49 66 86 69 87 71 88
2 Ottominnes väg 15 49 59 50 61 51 62
3 Malmövägen 91 56 69 56 69 57 69
4 Malmövägen 106 63 80 63 80 64 80
5 Ellets väg 2 43 43 43 43 39 39
6 Ängagården 227 39 39 39 39 38 38
Riktvärde 65 - 65 - 65 -

Figur 6. Utklipp AK03. Dygnsekvivalent ljudnivå (Leq24) från trafik. Utbyggnadsalternativ år 2040. Två meter
över mark inklusive fasadreflexer. Tabellerna avser frifältsvärde vid fasad och utläses vån/Leq/Lmax (dBA).

Kommentar ljudnivå från vägtrafik:

Beräkningarna visar att vid fullt utbyggt planområde kommer den dygnsekvivalenta ljudnivån
från trafiken att öka vid bostäder norr om anslutningen till planområdet (punkt 1 och 2) med 5
respektive 2 dBA jämfört med nuläget. Jämfört med nollalternativet är ökningen 2 respektive 1
dBA.
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Högst ljudnivå blir det i punkt 1, Leq 71 dBA och Lmax 88. Huset ligger precis vid vägen och
ligger över Naturvårdsverkets riktvärde även för nuläget. Här kommer det krävas
bullerdämpande åtgärder för att riktvärdet ska uppfyllas. Vid övriga bostadshus uppfylls
riktvärdet Leq 65 dBA vid fasad utan åtgärder.

Den maximala ljudnivån ökar också i samtliga beräkningspunkter med cirka 1-3 dBA till följd av
den ökade mängden tung trafik, se figur 7. Att den maximala ljudnivån går upp beror på att
sannolikheten för att fler än ett tungt fordon passerar samtidigt ökar när
andelen tung trafik går upp. Ljudnivån för en enskild passage ökar däremot inte.

Figur 7. Utklipp AK07. Maximal ljudnivå (Lmax) från vägtrafik. Utbyggnadsalternativ år 2040. Två meter över
mark inklusive fasadreflexer. Tabellerna avser frifältsvärde vid fasad och utläses vån/Leq/Lmax (dBA).

4.3 LJUDNIVÅ FRÅN SPÅRTRAFIK

Tabell 7. Beräknad ljudnivå från spårtrafik. Nuläge och år 2040. Frifältsvärde vid fasad.
Kontroll-
punkt

Adress Nuläge
År 2022

Nollalternativ
År 2040.

Utbyggnadsalternativ
År 2040.

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

1 Malmövägen 49 35 54 35 53 34 52
2 Ottominnes väg 15 34 54 35 54 31 50
3 Malmövägen 91 33 53 34 53 35 53
4 Malmövägen 106 34 53 35 51 35 51
5 Ellets väg 2 46 68 46 68 46 68
6 Ängagården 227 50 73 50 73 50 73
Riktvärde 65 - 65 - 65 -
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Figur 8. Utklipp AK06. Dygnsekvivalent ljudnivå (Leq24) från spårtrafik. Utbyggnadsalternativ år 2040. Två
meter över mark inklusive fasadreflexer. Tabellerna avser frifältsvärde vid fasad och utläses vån/Leq/Lmax
(dBA).

Kommentar ljudnivå från spårtrafik:
Spårtrafiken påverkar i första hand bostäderna öster och söder om planområdet (punkt 5 och 6).
Vid järnvägssträckor där det totala antalet tåg per dag är lågt är det normalt den maximala
ljudnivån som blir dimensionerande vid bostäder. Den maximala ljudnivån har beräknas för
godstågen och blir densamma i punkt 5 och 6 i samtliga tre utredningsalternativ.
Beräkningarna visar att den maximala ljudnivån inte blir högre vid bostäderna på grund av
reflexer i de planerade logistikbyggnaderna. Boende kan dock komma att uppleva en förändrad
ljudbild på grund av reflexerna vilket i vissa fall kan upplevas störande.
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4.4 LJUDNIVÅ FRÅN INDUSTRI 2040 – FULLT UTBYGGT PLANOMRÅDE

Beroende på var i området lastningsarbetet sker låter det olika mycket i de olika
beräkningspunkterna till följd av områdets storlek. Ljudnivån från industrin har därför beräknats
för en värsta timme enligt Naturvårdsverkets vägledning. Då en värsta timme kan inträffa
närsomhelst på dygnet jämförs resultaten med nattriktvärdet då detta är det strängaste kravet.

I driftfallen ingår lastbilstrafik och lastning- och lossningsarbete vid de närmaste planerade
lastkajerna.

Tabell 8. Beräknad ljudnivå från industri under en värsta timme nattetid (kl. 22-06)
Kontrollpunkt Adress Utbyggnadsalternativ

Värsta timme (natt).
Leq24 dB(A) Lmax dB(A)

1 Malmövägen 49 36 42
2 Ottominnes väg 15 37 44
3 Malmövägen 91 31 37
4 Malmövägen 106 33 39
5 Ellets väg 2 23 32
6 Ängagården 227 27 37
Riktvärde (natt) 40 55

Figur 9. Utklipp AK08. Ekvivalent ljudnivå (Leq) från industri. Utbyggnadsalternativ år 2040. Värsta timme
nattetid. Två meter över mark inklusive fasadreflexer. Tabellerna avser frifältsvärde vid fasad och utläses
vån/Leq/Lmax (dBA).
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Kommentar ljudnivå från industri:

Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller uppfylls vid bostäder i
samtliga beräkningspunkter vid en värsta timme nattetid. Byggnadernas placering skärmar
effektivt ljud från lastnings- och lossningsarbetet vid kajerna. Högst delljudbidrag erhålls
generellt från lastbilstrafiken i samtliga beräknade kontrollpunkter.

Fasta installationer som takfläktar och kylmedelskylare ska köpas in med ljudkrav så att inte det
totala ljudbidraget från industrin överskrider riktvärden vid bostäder i samband med
projektering.

4.5 KUMULATIVA EFFEKTER AV BULLER

Med kumulativa effekter avses normalt sammanslagningseffekter av olika bullerslag, exempelvis
trafik- och industribuller.

Bostäderna i anslutning till den planerade verksamheten på fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15
påverkas till varierande del av trafik- och industribuller. Den ekvivalenta ljudnivån från trafiken
avser medelljudnivån över dygnets 24 timmar. För industribuller avser riktvärdena
medelljudnivån en viss tidsperiod, i det här fallet en värsta timme under nattperioden. Att de
olika bullerslagen avser olika tidsperioder försvårar ofta en sammanslagning av den totala
bullernivån i ett område. Vidare skiljer sig ofta karaktären på ljuden åt, vilket ytterligare
försvårar en jämförelse.

Ljudnivån vid bostäderna väster om planområdet kommer domineras av de tunga transporterna
längs vägarna, öster och söder om planområdet domineras av tågtrafiken. Ljudnivån från
industrin inom verksamhetsområdet är i de flesta fall avsevärt lägre än från trafiken. Risken för
att det skulle uppstå några negativa kumulativa effekter till följd av övrigt buller bedöms därför
som liten.

5 SLUTSATS OCH MÖJLIGHETER ATT KLARA
RIKTVÄRDEN

Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån från trafiken kan komma att öka med upp till 5
dBA vid de närmaste bostäderna norr om verksamhetsområdets anslutningsväg vid full
utbyggnad.

Riktvärdet för ljudnivå från industri uppfylls vid samtliga bostäder med god marginal. Maximala
ljudnivåer från lossningsarbete och lastbilstrafik inom området kan dock ändå komma att kunna
uppfattas vid bostäder i undantagsfall, företrädesvis på kvällar och nätter då bakgrundsnivån i
området i övrigt är lägre.

För att bullerriktvärdena ska uppfyllas vid samtliga bostäder i anslutning till planområdet
kommer det krävas bullerdämpande skyddsåtgärder vid Malmövägen 49 (punkt 1).

Skyddsåtgärderna bör utformas så att riktvärden utomhus vid fasad (Leq 65 dBA) uppfylls. Det
rekommenderas även att man säkerställer att Leq 55 och Lmax 70 uppfylls vid uteplats. Det
korta avståndet till vägen i kombination med de höga trafikflödena gör att det kan bli svårt att
uppfylla 65 dBA utanför vissa bostadsrum, exempelvis på våning 2 mot norr. Här
rekommenderas att man tillser så att folkhälsomyndighetens riktvärden (Leq 30 och Lmax 45)
uppfylls inomhus. Exempel på skyddsåtgärder kan vara bullerskyddsskärmar i tomtgräns,
tilläggsisolering av fasad, fönsterbyte eller en kombination av åtgärder.

Figur 10 nedan visar exempel på skyddsåtgärder för Malmövägen 49. Våning 1 skyddas med en
1,8 meter hög bullerskyddsskärm i tomtgräns på kommunens mark mot norr, väster och delvis
mot söder. Inomhusnivån på våning 2 kan vid behov säkerställs med fasadåtgärder och
fönsterbyten.
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Figur 10. Exempel på bullerskyddsåtgärder för Malmövägen 49.

Uteplats som uppfyller riktvärde Leq 55 och Lmax 70 kan anordnas på innergården.

Figur 11. 3D-vy Malmövägen 49 med åtgärder.
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Figur 12. Utklipp AK09. Malmövägen 49 med åtgärd. Utbyggnadsalternativ år 2040. Tabellerna avser
frifältsvärde vid fasad och utläses vån/Leq/Lmax (dBA).
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15, i Bjuv, Bjuvs kommun,  
Skåne län 

Inledning  
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning 
ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan genomföras.  
 
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en undersökning av 
behovet av en strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska 
upprättas eller ändras. Undersökningen ska utgöra underlag för kommunens 
beslut om en strategisk miljöbedömning ska utföras för detaljplanen och görs inom 
ramen för detaljplanesamrådet. Kommunen ska bedöma om någon enskild eller 
flera aspekter tillsammans kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
En undersökning ska bestå av tre moment, identifiering av omständigheter, 
undersökningssamråd och särskilt beslut. Kommunen ska identifiera de 
omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan. Kommunen 
ska också genomföra ett undersökningssamråd om frågan med länsstyrelsen och 
andra kommuner som kan antas bli berörda utifrån sitt särskilda miljöansvar. Efter 
undersökningen ska frågan om betydande miljöpåverkan avgöras genom ett 
särskilt beslut. Om planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt det särskilda beslutet ska skälen för bedömningen redovisas i 
planbeskrivningen. 

 
Om planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan hanteras 
miljöfrågorna inom ramen för detaljplanearbetet.  
 
För en plan som kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska enligt 6 
kap. 6 § miljöbalken (1998:808) en strategisk miljöbedömning göras. Då ska 
kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 
Avgränsningssamråd ska då även ske med de kommuner, länsstyrelser och 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av planen eller programmet 6 kap. 10 § MB.  
Undersökningen om betydande miljöpåverkan grundas på en checklista som ger 
en övergripande bild av planområdets förutsättningar och plangenomförandets 
eventuella miljöpåverkan. Checklistan sammanfattas i en sammanvägd 
bedömning om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 
Bedömningarna som görs är preliminära och kan behöva omvärderas om ny 
kunskap tillförs planen.  
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Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager och 
logistikanläggning.  

    
Förutsättningar 
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Var ligger planområdet och hur stort är det? Vilka förutsättningar finns på 
platsen vad gäller t.ex. bebyggelse, grönområden, större vägar etc.  

 

Planarbetet finner stöd i gällande översiktsplan. Grå avgränsning redovisar 
utpekat område för planerat verksamhetsområde. 

 

bild på planområdet. 
 

Nollalternativ 
För det här planförslaget innebär noll-alternativet att jordbruksmarken fortsatt 
kommer brukas som det görs idag. Rationaliserat jordbruk innebär relativt få nya 
arbetstillfällen. 



Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Datum 
2022-04-13 

 
 

Sida 
4(13) 

 

 

 

Checklista 
Checklistan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den inverkan planens 
genomförande kan medföra på miljö, hälsa och hushållningen med mark, vatten 
och andra naturresurser. Checklistan redovisar också vilka typer av miljöpåverkan 
som behöver utredas vidare i detaljplaneprocessen men som inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan. 
 
1.  

 

KRAV PÅ STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING   

Om ”ja” på någon av frågorna nedan innebär planen alltid en 
betydande miljöpåverkan och strategisk miljöbedömning ska göras 

JA NEJ 

Påverkar planen ett Natura 2000-område så att tillstånd krävs  
enligt MB 7 kap 28a §? 

 x 

Kommer planen innehålla verksamheter som finns redovisade i  
6 § Miljöbedömningsförordningen eller i bilagan till förordningen? 

 x 

Innebär planens genomförande en betydande miljöpåverkan  
baserat på ställningstagande utifrån checklistan nedan? 

x  
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2.  

 
 

3.  

ANTAS DETALJPLANEN MEDFÖRA ELLER PÅVERKAS AV NÅGRA KONSEKVENSER VAD 
GÄLLER: 
PLANER OCH PROGRAM 

Bedömning Ingen 
eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Nationella planer x    
Regionala planer x    
Översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan 

x   Utveckling av området 
är förenligt med ÖP. 

Planprogram -    

Gällande detaljplan -    
Dagvattenpolicy   x Ytor med hård 

beläggning, som tex 
asfalt eller bebyggelse, 
medför till att dagvatten 
behöver omhändertas. 
Dagvatten och skyfall 
bör utredas i separat 
utredning. 

Grönstrukturplan -    
Bevarandeplan -    
Andra planer, program eller policys -    

UNDANTAG FRÅN STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING   

6 kap. 3 § MB. Skyldigheten att göra en strategisk miljöbedömning 
gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att tjäna 
totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

JA NEJ 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x 
Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 
4 kap. 35 § PBL. En särskild MKB för detaljplaner med  
standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart  
gäller något av nedan nämnda åtgärder och MKB för åtgärden är  
aktuell och tillräcklig. 
Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas  
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB, 
och är MKB i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

  
x 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom  
fastställande av en vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan  
enligt lagen om byggande av järnväg, och är MKB i detta ärende 
aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

  
x 
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NATUR 

Bedömning Ingen 
eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Riksintresse för naturvård x    
Natura 2000 x    
Naturreservat x    
Nyckelbiotop x    
Biotopskydd  x  Dike, åkerholme, 

märgelgrav finns i 
området. 

Artskydd  x  Området är stort med 
spridda ytor av diken, 
åkerholme och 
märgelgrav, som bör 
undersökas i 
naturvärdesinventering. 

Annan värdefull natur x    
Ekosystemtjänster x    
KULTURMILJÖ 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Riksintresse för kulturmiljö x    
Fornminne x    
Byggnadsminne x    
Kulturmiljöprogram/bevarandeprogram x    
Annan värdefull kulturhistorisk 
miljö/byggnad 

x    

Ortsbild x    
Landskapsbild  x  Området får 

verksamhetsbebyggelse 
på obebyggd mark. 
Området ligger i 
anslutning till befintligt 
verksamhetsområde 
norr om kommun-
gränsen. Området 
kompletteras med 
likvärdig bebyggelse. 
Landskapsbilden 
bedöms inte förändras 
väsentligt.  
Planens påverkan på 
landskapsbilden bör 



Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Datum 
2022-04-13 

 
 

Sida 
7(13) 

 

 

studeras som del i 
planarbetet. 

VATTEN 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Grundvattenförekomst x    
Ytvatten  x  Kölebäcken kan 

påverkas av ökat 
ytvatten. 

Skyddsområde för vattentäkt x    
Strandskydd x    
Vattenverksamhet enligt MB 11 kap. 3 
§ 

x    

Dagvatten  x  Dikesföretag kan 
komma att omvandlas. 

MKN för vatten x    
Vattenförsörjning x    
Våtmarker x    
LUFT 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Utsläpp x    
MKN för luft x    
Damm och sot x    
MARK 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Riksintresse ämnen och material x    
Geologiska förhållanden x    
Förorenad mark x   Eftersom stora delar av 

mark bedrivits med 
rationellt jordbruk 
bedöms påträffade 
föroreningar vara så 
små och avgränsade att 
de kan åtgärdas. Som 
konsekvens av 
planarbetet kommer 
eventuella åtgärder 
kunna bestämmas. 

Jordbruk/skogsbruk   x Jordbruksmark kommer 
i delar ianspråktas för 
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kvartersmark till 
verksamhetsändamål, 
och naturändamål. 
Jordbruk som är 
verksamhet bedöms 
fortsatt kunna bedrivas i 
delar, tex som 
specialodling utan 
större platsskrymmande 
krav. 
Eftersom området ligger 
vid befintligt 
verksamhetsområde 
bedömer kommunen att 
ianspråktagande av 
jordbruksmark är 
lämpligt. Befintlig 
teknisk infrastruktur kan 
möjliggöra samverkan 
över kommungränsen. 
Lokaliseringsutredning 
belyser frågan om valet 
av plats ytterligare. 

Servitut och 
gemensamhetsanläggning 

x    

LOKALA KLIMATFÖRHÅLLANDEN 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Vind x    
Sol- och skuggförhållanden x    
Luftfuktighet x    
Temperatur x    
INFRASTRUKTUR 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Riksintresse för kommunikation x    
Transporter (personer, gods)  x  Verksamhetsområde 

bedöms medföra 
person- och 
godstransporter i 
området.  

Järnväg x    
Flygplats -    
Väg  x  Nya gator behöver 

anläggas för 
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trafikförsörja 
verksamhetsområdet. 

Avfall -    
Teknisk infrastruktur (VA, el, fiber, 
uppvärmning) 

 x  Planförslaget bedöms 
möjliggöra för tekniska 
samordningsfördelar för 
Bjuvs kommun och 
grannkommunen 
Åstorp. 

MATERIELLA VÄRDEN 
Naturresurser med hög 
förnyelseförmåga (ex skog, fiske, 
jordbruk) 

 x  Jordbruk ersätts av 
verksamheter som kan 
blir flera till antalet, ha 
högre grad av 
förnyelseförmåga, ökad 
diversitet och större 
förädlingsgrad. 

Naturresurser med ingen/låg 
förnyelseförmåga (ex åkermark, 
mineraler) 

x    

Ökad användning av icke-förnyelsebar 
naturresurs (ex grus – och bergtäkter, 
dricksvatten) 

x    

Ökad användning av icke-förnybar 
energi 

x    

Övriga materiella värden     
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Buller/vibrationer x   Verksamhetsområde 
bedöms kunna tillskapa 
buller och vibrationer i 
området. Avstånd till 
grannar bedöms vara 
väldigt stora.  

MKN för buller x   Verksamhetsområdet 
föreslås ingen ny 
bostadsbebyggelse. 
Området ligger fritt i 
landskapet långt från 
bebyggda 
bostadsområden. 

Trafik  x  Verksamhetsområdet 
bedöms få ökad trafik i 
området. 
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Skyddsavstånd verksamheter x   Skyddsavstånd till 
järnväg bör ingå i 
planen. 

Farligt gods transportleder  x  Inga transportleder finns 
på fastigheten. 
Farligt gods 
transporteras på 
järnvägen öster om 
planområdet, samt på 
transportlederna 
Malmövägen och E4:an 
väster om planområdet. 

Utsläpp x    
Radon x    
Elektriska/magnetiska fält x    
Störningar, ljus/lukt x    
Översvämning x    
Skred, ras och erosion x    
SOCIALA VÄRDEN 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Trygghet x    
Grönstruktur x   Området har 

märgelgrav/åkerholme 
som bör undersökas. 

Offentlig och kommersiell service x    

Arbetstillfällen  x  Lantbruket i området 
innebär få befintliga 
arbetstillfällen. 
Planförslaget möjliggör 
etableringen av fler 
företagare och att fler 
arbetstillfällen kan 
skapas. 

Jämställdhet x    
Tillgänglighet x    
Barnperspektiv x    
REKREATION 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Riksintresse friluftsliv x    
Fiske- och jaktmarker x    
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Rekreations- och friluftsområden x    
Vandringsled/vattenled x    
Tätortsnära rekreationsområde, ex 
parker 

x    

ÖVRIGA RIKSINTRESSEN 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

Försvar -    
NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 
Bedömning Ingen 

eller liten 
påverkan 

Viss 
påverkan 

Betydande 
påverkan 

Kommentar (beskriv 
förekomst och 
eventuell påverkan) 

God bebyggd miljö x    
Frisk luft x    
Grundvatten av god kvalitet x    
Levande sjöar och vattendrag x   Området har 

dikesföretag men inga 
levande sjöar och 
vattendrag. Möjlighet 
finns att omvandla 
dikesföretag till platser 
för levande sjöar och 
vattendrag. 

Myllrande våtmarker x   Området har inga 
befintliga våtmarker 
med myllrande liv. 
Förutsättningarna för 
myllrande våtmarker 
kan öka genom 
anläggning av natur- 
och dagvatten. 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

x    

Ingen övergödning  x  Befintligt jordbruk 
ersätts med annan 
markanvändning vilket 
bedöms minska risker 
för övergödning. 

Bara naturlig försurning x    
Levande skogar x    
Ett rikt odlingslandskap x   Området odlas inte 

diversifierat som rikt 
odlingslandskap. 
Området odlats 
rationellt med få grödor 
på stora öppna ytor.   
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Giftfri miljö x    
Säker strålmiljö x    
Skyddande ozonskikt x    
Begränsad klimatpåverkan x    
Ett rikt växt- och djurliv x   Området bedöms inte 

ha rikt växt- och djurliv. 
Förutsättningar för ökat 
växtdjurliv kan skapas 
om natur- och 
dagvattenområden 
anläggs. 

Storslagen fjällmiljö -    
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4. Sammanvägd bedömning 
 
SAMMANVÄGD BEDÖMNING JA NEJ 
Gäller undantag från att genomföra strategisk 
miljöbedömning? 

 x 

Gäller krav på att genomföra strategisk 
miljöbedömning? 

 x 

Är bedömning av effekterna av stor osäkerhet? x  
Är effekterna varaktiga eller oåterkalleliga? x  
Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör 
övervägas 

x  

Är den sammanvägda bedömningen att planen 
kan antas få en betydande miljöpåverkan? 

x  

 
Den sammanvägda bedömningen är att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap 
6 § miljöbalken bedöms vara aktuell. Kommunen bedömer att ett genomförande 
av planen kan antas innebära betydande påverkan för miljön, människors hälsa 
och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Den 
samlade bedömningen blir att enskild faktor eller faktorernas samlade effekt utgör 
behov av en strategisk miljöbedömning.  
 
Bedömningen grundas på följande: 

 
• Planområdet ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket 

innebär flera samhällsekonomiska möjligheter och samverkansområden för 
Bjuvs kommun och grannkommunen Åstorps kommun. 

• Kommunen bedömer att ianspråktagande av jordbruksmark på fastigheten 
är lämpligt och motiveras av att fler dimensioner av samhällsviktiga värden 
skapas såsom arbetstillfällen, naturvärden, och undantar nödvändigtvis inte 
specialodling. Befintlig användning bör inte hindra marknadsmässig 
samhällsutveckling i området.  

• Ianspråktagandet av jordbruksmark bör undersökas och motiveras i separat 
lokaliseringsutredning. 

• Landskapsbilden bör undersökas och motiveras i separat utredning. 
• Dagvatten och skyfall bör undersökas i separat utredning.  

 
 

Jeppe Appelin 
Planarkitekt 
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SAMMANFATTNING 

Inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs kommun pågår en planprocess för 
att skapa utrymme för en logistikcentral. Tyréns AB har fått i uppdrag av Catena 
Projekt AB att genomföra denna miljötekniska markundersökning i syfte att klargöra 
föroreningssituationen inom aktuellt område.  
 
Marken har historisk enbart utgjorts av jordbruksmark. I omgivningen finns ett antal 
verksamheter med misstänkta föroreningar, men endast den intilliggande järnvägen i 
öster och jordbruksverksamheten inom området bedöms ha påverkat 
föroreningssituationen inom fastigheten.  
 
Inom ramen för denna undersökning har provtagning av jord, grundvatten och ytvatten 
genomförts. Resultaten visar att jorden generellt innehåller låga nivåer av förorening. 
Dock har inom en delyta av området påträffats arsenik och DDT i halter överstigande 
det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM).  
 
Både yt- och grundvatten påvisar endast låga halter av tungmetaller och inga spår av 
bekämpningsmedel. Halten kväve i ytvattnet är acceptabel, men halten fosfor är hög.  
 
Den påträffade markföroreningen bedöms i rapportens riskbedömning inte utgöra 
någon risk, vare sig med nuvarande markanvändning eller planerad användning som 
logistikcentral. Dock ska försiktighet iakttas vid schaktarbeten inom området.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Catena Projekt AB planerar att anlägga en logistikposition i norra delen av Bjuvs 
kommun, i anslutning till Åstorps samhälle. Tyréns AB har fått i uppdrag att utföra en 
miljögeoteknisk utredning av områdets lämplighet avseende markföroreningar som 
underlag till planprocessen.  
 
Utredningen omfattar tre separata områden 
 

• Undersökning av jord 
• Undersökning av grundvatten 
• Undersökning av ytvatten 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 
Området ligger i södra delen av Åstorps samhälle, inom Bjuvs kommun. Marken nyttjas 
idag som jordbruksmark. Det aktuella området gränsar till industrifastigheter åt norr, 
järnvägen Söderåsbanan i öster samt jordbruksmark i väster och söder. Områdets läge 
framgår av figur 1.  
 

 
Figur 1. Det aktuella undersökningsområdet  markeras med gul figur.  

 
Genom området passerar ett ytvatten från norr mot söder. Yvattendraget har sitt 
ursprung i Söderåsens slänter nordost om området och passerar i en kulvert som 
mynnar i mitt i området. Därifrån rinner vattnet i ett öppet dike och rinner upp i 
Kölebäcken (NW622424-132086) ca 150 meter söder om områdets södra gräns. 
Kölebäcken ingår i Vegeåns avrinningsområde och vattendragen går ihop i 



 

 

 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-04-13 
Beställare: Catena Projekt AB  

6(12) 

jordbruksmarken mellan Hasslarp och Nyvång. Vegeå rinner norrut och rinner i höjd 
med Utvälinge ut i Skälderviken, Kattegatt.  
 
För Kölebäcken saknas statusklassning, Vegeå utmed sträckan efter tillrinningen från 
Kölebäcken har måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk status.  
 
Vattenskyddsområdet Åstorps samhälle (NVR ID: 2012368) ligger 1,7 km nordöst om 
det undersökta området, på motstående sida av Söderåsens nordvästra spets. Inom 
vattenskyddsområdet ligger även naturreservatet Kalvhagen (NVR ID: 2049420). I 
övrigt finns ingen särskilt skyddsvärd natur inom närområdet.  
 
Enligt SGU’s brunnsarkiv finns det brunnar inom Åstorps samhälle, norr om undersökt 
område. Men samtliga fastigheter är inkopplade på kommunal vattenförsörjning och 
det sker inget uttag av dricksvatten i närområdet.  
 

2.1 OMGIVANDE VERKSAMHETER 

Inom det undersökta området har inga miljögeotekniska undersökningar genomförts 
tidigare. Området har tidigare nyttjats som odlingsmark och det finns inga spår av 
andra verksamheter. Odlingsverksamhet kan i vissa fall vara förenad med användande 
av bekämpningsmedel.  
 
I det intilliggande industriområdet finns dock ett flertal verksamheter som har 
identifierats som misstänkt förorenande, baserat på bransch vilket framgår av figur 2. 
Närmast området ligger en träimpregneringsanläggning. Även i Vrams Gunnarstorp 
söder om området finns två identifierade verksamheter. Inga av dessa verksamheter 
förväntas medföra någon påverkan på det undersökta området.  
 

 
Figur 2. Identifierade förorenande områden i närheten av undersökningsområdet, market med röd färg i figuren.  
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Utmed områdets östra gräns löper Söderåsbanan som knyter samman Åstorp och 
Teckomatorp. Järnvägssträckan anlades under mitten av 1800-talet och ingår i 
Godsstråket genom Skåne efter att persontrafiken lades ner 1975. Nu har 
persontrafiken återupptagits. Underhållet av järnvägen har i äldre tider med säkerhet 
inneburit användande av bekämpningsmedel.  

2.2 JORDLAGER 

Östra området ligger generellt på en högre nivå och ökar främst mot nordost. 
 
Jordprofilen utgörs generellt av humushaltig lera som underlagras av lera.  
Överst har humushaltig lera påträffats och dess mäktighet varierar mellan 0,3 och 0,5 
meter. En provtabell som beskriver jordartsfördelningen inom området återfinns som 
bilaga 2.  

2.3 BERGGRUND 

Djupet till berg är 20–30 meter inom stora delar av området och 10–20 meter i 
nordöstra delen enligt SGU’s jorddjupskarta. Sedimentärt berg har vid den geotekniska 
undersökningen tolkats på 19 meters djup under markytan i sydvästra delen av 
området. Berggrunden utgörs enligt SGU’s jordartskarta av glimmerrik sedimentär 
bergart av lerskiffer och siltsten.  

3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

3.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN FÖR JORD 

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer 
av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning 
(MKM), (Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas 
kan riktvärden för KM eller MKM användas, se Tabell 1. 

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009). 

Skyddsobjekt KM MKM 
Människor som vistas 
på området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området 
Skydd av markens 
ekologiska funktion 

Begränsat skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill 
området skyddas 

Grundvatten 200 m 
nedströms området skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande, organismer 

 
Nuvarande markanvändning inom undersökningsområdet bedöms närmst motsvara 
KM, då området utgörs av jordbruksmark. Planerna är dock att omforma området till 
en logistikcentral och efter en sådan omformning bedöms MKM bättre motsvara 
förutsättningarna för markanvändningen.  
 
I händelse av återanvändning av massor på annan plats har erhållna halter även 
jämförts med haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverket 
(2010).  
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3.2 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter har i första hand jämförts mot SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvatten (SGU-rapport 2013:01.  
 

3.3 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR YTVATTEN 

Som bedömningsgrunder för ytvatten används Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 1999) samt Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 
2019:25, 2019) 

4 FÄLTARBETEN 

Undersökningarna med borrbandvagn har utförts under 24:e januari till 26:e januari 
2022 av fätgeotekniker från Tyréns. Provtagning av ytlig jord, grundvatten samt 
ytvatten genomfördes den 7:e februari 2022 av miljögeotekniker från Tyréns.  
 
Som bilaga 1 till denna utredning finns en karta med de provpunkter och provytor som 
är aktuella för utredningen.  
 
Fältundersökningen har utförts enligt Tyréns interna rutiner och följer SGF:s 
fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF, 2013). Kvaliteten innebär att 
krav ställs på dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering.  

4.1 PROVTAGNING AV JORD 

Provtagning av djupare jordlager samt ytliga jordlager har genomförts med två 
metoder. Bakgrunden till olika metod för de olika jordarna är den högre sannolikheten 
att påträffa föroreningar i den ytliga jorden. Vid djupare provtagning sker provtagning 
genom borrning i 7 provpunkter fördelade över området. Prov från olika nivåer i 
samma punkt har tagits ut till separata prov med en indelning baserad på 
jordlagerföljd eller djupintervall. Provtagning av ytlig jord har skett med spade inom 
ett område om ca 100 m2. Inom området har 10-15 delprov tagits ut ner till 0,3 m djup 
och sammanställts till samlingsprov direkt i fält.  
 
Urval av de djupare proven har motiverats enbart för att skapa en fördelning inom 
jordlagren, då inga misstankar om förorening uppstod i samband med provtagning. 
Motiv till fördelning av ytliga prov beskrivs nedan 
 

• 22TYT1 – Upplagsplats för sten 
• 22TYT2 – Märgelgrav 
• 22TYT3 – Yta utmed banvall 
• 22TYT4 – Slumpmässigt vald åkermark 

 
Samtliga uttagna prov har placerats direkt i diffusionstäta plastpåsar som förslutits 
omedelbart och märkts med provpunkt, djup, uppdrag, datum. Uttagna prov har 
förvarats mörkt och svalt under fältarbeten och under transport till laboratorium.  
 
Utvalda prov har analyserats med avseende på tungmetaller och PAH som är allmänt 
förekommande föroreningar i samhället, samt även på bekämpningsmedel förknippade 
specifikt med antingen järnvägsverksamheten eller jordbruksverksamheten. Samtliga 
analyser har utförts vid Eurofins ackrediterade laboratorium.   
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4.2 PROVTAGNING AV GRUNDVATTENRÖR 

Vid provtagning har nivån på grundvattnet lodats innan detta omsatts för att nytt 
vatten ska tränga in i röret. Provtagning av grundvatten har utförts med peristaltisk 
pump med för rören individuella plastslangar.  
 
Samtliga kärl har märkts med provpunkt, datum, provtagare och uppdragsnummer. 
Proven har förvarats mörkt och svalt under fältarbete och transport till laboratorium, 
vilket har skett samma dag som provtagning.  
 
Uttagna prov har analyserats med avseende på tungmetaller, samt även på 
bekämpningsmedel förknippade specifikt med antingen järnvägsverksamheten eller 
jordbruksverksamheten. Samtliga analyser har utförts vid Eurofins ackrediterade 
laboratorium.   

4.3 PROVTAGNING AV YTVATTEN 

Provtagning av ytvatten har genomförts på det vattendrag som passerar söderut 
genom området. Provtagning har sket direkt i provkärl utan användande av 
vattenhämtare. Provkärlen har sänkts ner ca 5 cm under vattenytan innan provet tagits 
ut.  
 
Samtliga kärl har märkts med provpunkt, datum, provtagare och uppdragsnummer. 
Proven har förvarats mörkt och svalt under fältarbete och transport till laboratorium, 
vilket har skett samma dag som provtagning.  
 
Uttaget prov har analyserats med avseende på tungmetaller, samt även på 
näringsämnen som är den vanligaste gruppen av föroreningar i odlingslandskapet. 
Provet har också analyserats med screeninganalysen TerrAttest som ger svar på över 
200 enskilda ämnen, bland annat bekämpningsmedel. Samtliga analyser har utförts vid 
Eurofins ackrediterade laboratorium.   

5 ANALYSRESULTAT OCH FÖRORENINGSBEDÖMNING 

5.1 JORD 

Resultat från analys av jord har jämförts med riktvärden från Naturvårdsverket (2009 
och 2010). En sammanställning av uppmätta halter återfinns i bilaga 3 och samtliga 
analysrapporter återfinns i bilaga 6. 
 
Resultaten visar över lag väldigt samstämmiga analysresultat. En ytligt prov, 22TYT1 
uttaget kring en åkerholme centralt i området, visar dock på avvikande halter genom 
förhöjda nivåer av arsenik och DDT som samlingsanalys av DDT, DDD och DDE. 
Nivåerna av dessa ämne eller ämnesgrupp ligger på eller strax över generella 
riktvärden för MKM, vilket är ett lämpligt riktvärde för den planerade 
markanvändningen.  
 
Inga andra ämnen eller provpunkter påvisar halter över vare sig KM eller MKM.  
 
Ett antal tungmetaller påträffas i nivåer över MRR. Bly utmärker sig och baserat på 
spridningen är sannolikt blyhalten naturligt förekommande i den leriga matjorden 
inom området. Även kadmium påträffas generellt i den ytliga jorden, det kan vara 
naturligt förekommande halter eller också ett resultat av anrikning av kadmium från 
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gödningsmedel. Koppar, krom, nickel och zink påträffas sporadiskt över nivån för 
MRR.  
 
Naturvårdsverkets haltnivåer för MRR omfattar inte DDT, utan beskriver enbart 
totalhalter för tungmetaller och PAH. DDT är ett utfasningsämne med särskilt allvarliga 
egenskaper och för dessa beskriver handbok 2010:1 att de bör vara nära noll och att 
ämnenas påverkan på ekosystemen är försumbar. Då halter av DDT påträffas i ytlig jod 
i samtliga analyserade prov får den ytliga jorden i utgångsläget anses utgöra Ringa 
risk, alltså över Mindre än ringa risk.  
 
Utöver DDT-relaterade ämnen påträffas inga bekämpningsmedel över laboratoriets 
rapporteringsgräns. 

5.2 GRUNDVATTEN 

Tungmetaller har analyserats genom filtrerade prov avseende grundvatten. Bilaga 4 
sammanställer uppmätta halter och samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 6.  
 
Resultaten visar på låga eller mycket låga halter av tungmetaller. Inga analyserade 
bekämpningsmedel har påvisats över rapporteringsgräns i något av de två proven.  

5.3 YTVATTEN 

Tungmetaller har analyserats genom uppslutna prov avseende ytvatten. Bilaga 5 
sammanställer uppmätta halter och samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 6.  
 
Avseende tungmetaller har flera ämnen (bly, kadmium, krom, koppar och zink) 
påträffats i halter som i jämförelse mot Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 
1999 är måttliga till höga. Endast arsenik och nickel påträffas i låga halter. En 
jämförelse av tungmetaller gentemot miljökvalitetsnormerna är svår, då flera av dessa 
ämnen är kopplade till ämnenas status, till exempel hur stor andel av den uppmätta 
halten som är biotillgänglig. Genom att analysera uppslutna prov överskattas 
resultaten grovt i förhållande till biotillgängligheten.  
 
Av näringsämnena är kväveinnehållet relativt lågt. Provtagning har dock skett i en 
punkt där ytvattendraget först få kontakt med jordbruksmarken. Fosforhalten är dock 
redan hög.  
 
Screeninganalysen av TerrAttest visar inte på några organiska ämnen över laboratoriets 
rapporteringsgräns.  

6 ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING 

6.1 JORD 

Uppmätta halter i jord är generellt låga inom det undersökta området. Under KM som 
är ett rimligt riktvärde för den markanvändning som bedrivs inom området idag, och 
med god marginal under MKM är ett bättre överensstämmande riktvärde för den 
planerade markanvändningen.  
 
Det finns ett avvikande område och det är åkerholmen med upplag av sten centralt i 
området. Inom detta område har halter av DDT och arsenik påträffats som ligger i nivå 
med MKM. Föroreningen är inte avgränsad i sin utbredning, men övriga prov inom 
området visar på låga och likartade föroreningsnivåer.  
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Även om uppmätta halter ligger strax över MKM är risken kopplad till den planerade 
markanvändningen som logistikcentral mycket liten, då det förorenade området är litet 
och halterna så marginellt över riktvärde.   

6.2 GRUNDVATTEN 

Inga tecken på föroreningar har påträffats i de båda provtagna grundvattenpunkterna 
och inga risker kan kopplas till grundvatten inom området.  

6.3 YTVATTEN  

Ytvattnet passerar genom området och baserat på uppmätta halter kan vattnet inte 
utgöra någon risk för verksamheterna inom området.  

7 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
 
Det föreligger ingen oacceptabel risksituation vid vare sig befintlig eller planerad 
markanvändning. Dock kan en risksituation uppstå i samband med schaktarbeten inom 
det undersökta området. Följande åtgärder rekommenderas i syfte att minska sådana 
risker.   
 

1. Ska åkerholmen schaktas ur där föroreningshalter över MKM påträffats bör det 
göras under överinseende av miljögeotekniker och kompletterande provtagning 
bör utföras. Bakgrunden är att bedöma om det har utförts dumpning av 
bekämpningsmedel i området och om det lokalt kan påträffas högre halter av 
förorenande ämnen.  
 

2. Vid en situation där en logistikcentral inte ska anläggas, utan området fortsatt 
ska utgöra åkermark på samma sätt som idag, bör kompletterande arbeten 
utföras vid specifikt vid åkerholmen och över området i sort för att skapa en 
bättre bild av en eventuell föroreningssituation.  

 
3. Uppstår överskottsmassor i samband med schaktarbeten inom området vilka 

ska transporteras bort från området bör ny provtagning utföras specifikt för 
dessa överskottsmassor. Analysomfånget bör omfatta tungmetaller och DDT. 
Alternativt ska dessa klassas som KM-massor, dvs i spannet mellan MRR och 
KM.  

8 SLUTSATSER 

Den miljötekniska undersökningen visar på endast acceptabla risker med föroreningar 
inom den undersökta delen av Vrams Gunnarstorp 1:15. Riskerna är små både vid 
nuvarande och planerad markanvändning. 
 
Det föreligger för närvarande inget efterbehandlingsbehov inom fastigheten. Vid 
anläggningsarbeten ska hantering av jordmassor anpassas så att påträffad förorening 
över MKM avgränsas eller efterbehandlas. För övrigt ska säkerställas att 
mottagningsanläggning för överskottsmassor har tillstånd att hantera aktuella massor. 
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Den påträffade föroreningen ska genom denna PM redovisas för Söderåsens 
miljöförbund, i syfte att uppfylla upplysningsskyldigheten enligt 10 kap 11§ 
Miljöbalken.  
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Miljöteknisk rapport – Vrams Gunnarstorp 1:15.
Logistikposition Söderåsen
Catena Projekt AB 2022-02-22

Provtabell Bilaga 2
Skr

Borrhål
Prov-

numme
r

ID Fältklassning Färg

22T01 0,00 - 0,30 1,0 Fyllning lera humusjord Gråbrun
0,30 - 1,00 2,0 Lera Gråbrun
1,00 - 2,00 3,0 siltig Lera Brun
2,00 - 4,00 4,0 siltig Lera Grå

22T03 0,00 - 0,30 1,0 Humushaltig lera Brun
0,30 - 0,50 2,0 Lera Grå
0,50 - 1,00 3,0 Lera Grå
1,00 - 2,00 4,0 Lera Grå
2,00 - 3,00 5,0 siltig Lera Grå
3,00 - 4,00 6,0 siltig Lera Grå

22T06 0,00 - 0,30 1,0 Fyllning lera humusjord Gråbrun
0,30 - 0,70 2,0 Lera Grå
0,70 - 1,00 3,0 siltig Lera Gråbrun
1,00 - 2,00 4,0 siltig Lera Gråbrun
2,00 - 3,00 5,0 siltig Lera Gråbrun
3,00 - 4,00 6,0 siltig Lera Gråbrun

22T09 0,00 - 0,50 1,0 Humushaltig lera Brun
0,50 - 1,00 2,0 siltig Lera Gråbrun
1,00 - 2,00 3,0 siltig Lera Gråbrun
2,00 - 3,00 4,0 Lera Grå
3,00 - 4,00 5,0 Lera Grå

22T10 0,00 - 0,40 1,0 Humushaltig lera Brun
0,40 - 1,00 2,0 siltig Lera Gråbrun
1,00 - 2,00 3,0 siltig Lera Brungrå
2,00 - 3,00 4,0 siltig Lera Grå
3,00 - 4,00 5,0 siltig Lera Grå

22T11 0,00 - 0,30 1,0 Humushaltig lera Gråbrun
0,30 - 0,80 2,0 Lera Gråbrun
0,80 - 2,00 3,0 siltig Lera Gråbrun
2,00 - 3,00 4,0 Lera Grå
3,00 - 4,00 5,0 Lera Grå

22T14 0,00 - 0,30 1,0 Humushaltig lera Brun
0,30 - 0,70 2,0 Lera Gråbrun
0,70 - 1,00 3,0 siltig Lera Brungrå
2,00 - 3,00 4,0 siltig Lera Grå
3,00 - 4,00 5,0 siltig Lera Grå

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart

Magnus Lindsjö - mlo
Text Box
2022-03-17



Analysresultat jord
2022-02-22

Bilaga 3
1/2

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NV Handbok 2010:1 för mindre än ringa risk (MRR)1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)2 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)2 XX

22T01 22T03 22T10 22T11 22T14 22TYT1 22TYT2 22TYT3 22TYT4
0,0-0,3 0,3-0,5 0,4-1,0 0,3-0,8 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3

Metaller

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 5,4 7,5 5,7 4,8 4,2 25 7,3 6,3 7,4

Barium Ba mg/kg TS - 200 300 86 79 64 94 57 95 75 100 89

Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 26 20 17 18 20 28 23 27 30

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 0,2 0,1 0,11 0,06 0,14 0,56 0,23 0,25 0,26

Kobolt Co mg/kg TS - 15 35 13 11 11 14 7 12 12 14 12

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 9,9 17 18 14 8,5 30 20 15 41

Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 27 27 27 31 23 43 38 47 40

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 0,051 0,027 0,016 0,024 0,046 0,027 0,031 0,049 0,051

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 20 30 28 37 15 24 28 25 24

Vanadin V mg/kg TS - 100 200 27 19 23 15 23 43 51 58 53

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 50 55 49 51 42 230 71 74 95

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M mg/kg TS 2 3,5 20 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 < 0,075 < 0,075 0,12
PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,15 < 0,11 < 0,11 0,15

Ämne
Jordprover - Vrams Gunnarstorp 1:15Jämförvärden

MKM2KM2MRR1

Miljöteknisk markundersökning - Miljöteknisk rapport – Vrams Gunnarstorp 1:15. Logistikposition Söderåsen

Magnus Lindsjö - mlo
Text Box
2022-03-17
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2022-02-22
Bilaga 3

2/2
Miljöteknisk rapport – Vrams Gunnarstorp 1:15. Logistikposition Söderåsen

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Halter högre än eller lika med NV Handbok 2010:1 för mindre än ringa risk (MRR)1 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)2 XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) XX

22TYT1 22TYT2 22TYT3 22TYT4

0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3
Bekämpningsmedel
Aldrin µg/kgTS <2,0 <2,0 <2,0
Dieldrin µg/kgTS <2,0 <2,0 <2,0
Aldrin/ Dieldrin (sum) µg/kgTS 20 180 <2,0 <2,0 <2,0
Chlordane, alpha- µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Chlordane, gamma- µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Chlordane (sum) µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
DDD, o,p'- µg/kgTS 13 <1,0 <1,0
DDD, p,p'- µg/kgTS 150 1,7 1,1
DDE, o,p'- µg/kgTS 4,6 <1,0 <1,0
DDE, p,p’- µg/kgTS 180 14 5,7
DDT, o,p'- µg/kgTS 96 <1,0 <1,0
DDT, p,p'- µg/kgTS 670 7,3 4,3
DDT (sum) µg/kgTS 100 1000 1100 25 13
Dichloroaniline, 3,4- µg/kgTS <2,0 <2,0 <2,0
Endosulfan, alpha- µg/kgTS <2,0 <2,0 <2,0
Endosulfan, beta- µg/kgTS <2,0 <2,0 <2,0
Endosulfansulfate µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Endosulfan (sum) µg/kgTS <2,5 <2,5 <2,5
Endrin µg/kgTS <2,0 <2,0 <2,0
HCH, alpha- µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
HCH, beta- µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
HCH, delta- µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
HCH, gamma- (Lindane) µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Heptachlor µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Heptachlorepoxide, cis- µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Heptachlorepoxide, trans- µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Hexachlorobenzene µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Pentachloroaniline µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Quintozene µg/kgTS 120 400 <1,0 <1,0 <1,0
Pentachloroaniline/Quintoz µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
Pentachlorobenzene µg/kgTS <1,0 <1,0 <1,0
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3- µg/kgTS <1,0
1-(3,4-Dichlorophenyl)urea µg/kgTS <1,0
Diuron µg/kgTS 25 80 <1,0
Imazapyr µg/kgTS <10

Ämne

Prov Vrams Gunnarstorp 1:15Jämförvärde

MKM2KM2

Magnus Lindsjö - mlo
Text Box
2022-03-17



Analysresultat grundvatten
 2022-02-22

Bilaga 4
1/1

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på grundvatten

1 2 3 4 5

22T06 22T09

Metaller
Arsenik µg/l 10 5 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 0,25 0,3
Barium µg/l 55 39
Bly µg/l 10 2 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 0,022 0,024
Kadmium µg/l 5 1 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5 0,013 0,005
Kobolt µg/l 0,065 0,049
Koppar mg/l <0,02 0,02–0,2 0,2–1 1–2 ≥2 0,0014 0,0046
Krom µg/l <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 0,076 0,089
Kvicksilver µg/l 1 0,05 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 < 0,10 < 0,10
Nickel µg/l <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 1 1,2

Vanadin µg/l 1,1 1,8
Zink mg/l <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 0,0035 0,0062

Följande bekämpningsmedel har analyserats men ej påträffats över laboratoriets rapporteringsgräns.

Hexazinone MCPA Terbuthylazine Bitertanol

DMST
Iprodione
Metribuzin-desamino-diketo
Metribuzin-diketo
Simazin-2-hydroxy
Terbutylazin-2-hydroxy
Terbutylazin-desetyl

Fenoxaprop Klorsulfuron Metsulfuron-metyl 1-(3,4-Diklorfenyl)urea
Fluroxypyr Kvinmerac Simazine Azoxystrobin

Diuron Kloridazon Metazaklor 2(4-Klorfenoxy)propionsyra
Ethofumesate Klopyralid Metribuzin 1-(3,4-Diklorfenyl)-3-

DDE, p,p’-

DDT, o,p’-
DDT, p,p'-

Endosulfan-alpha
Endosulfan-beta
Endrin

Quintozene
Hexachlorobenzene
Pentachloraniline

Mekoprop Tifensulfuron-metyl
Metamitron 2,4,5-T

22T06

22T09

Heptachlor
Heptachlor epoxide, cis-

Atrazine-desethyl Diclorprop Imidacloprid
Dimethoate Isoproturon

Chlordane (sum)
Chlordane-gamma
Chlordane-alpha
Aldrin

Bentazone
Atrazin-2-hydroxy
Atrazine-desisopropyl

Heptachlor epoxide, trans- Dieldrin

HCH, alpha-
HCH, beta-
HCH, delta-
HCH, gamma- (Lindane)

DDD, o,p'-
DDD, p,p'-
DDE, o,p'-

D -2,4
2,6-Diklorbenzamid
Cyanazine

Miljöteknisk markundersökning - Miljöteknisk rapport – Vrams Gunnarstorp 1:15. Logistikposition Söderåsen

SGU-FS 2013:022)

Riktvärde
för
grundvatte
n

Utgångsp
unkt för
att vända
trend Hög halt

Mkt hög
halt

SGU-rapport 2013:013)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Låg halt
Mkt låg

halt
Måttligt

halt

Provmärkning

O:\MAL\320245\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Redovisning grundvatten.xlsx 2022-02-22
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Analysresultat ytvatten
 2022-02-22

Bilaga 5
1/1

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på ytvatten

Parametrar enhet
Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Årsmedelvärde

Maximalt tillåten
koncentration

Årsmedelvärde
Maximalt tillåten

koncentration

Ammoniumkväve mg/l 0,11
Ammoniak (beräknad) µg/l 1,0 6,8 0,2
Nitratkväve mg/l 0,93
Nitritkväve mg/l 0,006
Totalfosfor* mg/l ≤0,0125 0,0125-0,0250,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 0,083
Klorid mg/l 64
Arsenik µg/l ≤0,4 0,4-5  5-15  15-75 >75 0,5 7,9 1,3
Barium µg/l 39
Kadmium4 µg/l ≤0,01 0,01-0,1 0,1-0,3 0,3-1,5 >1,5 0,09 0,6 0,15
Kobolt µg/l 2,1
Krom* µg/l ≤0,3 0,3-5  5-15 15-75 >75 6,7
Koppar* µg/l ≤0,5 0,5-3  3-9 9-45 >45 8,6
Nickel µg/l ≤0,7 0,7-15 15-45 45-225 >225 4 (biotillgängligt) 34 6,1
Bly µg/l ≤0,2 0,2-1  1-3  3-15 >15 1,2 (biotillgängligt) 14 7,1
Vanadin µg/l 11
Zink** µg/l ≤5  5-20 20-60 60-300 >300 5,5 (biotillgängligt) 83
Kvicksilver µg/l 0,07 < 0,10

Bedömningsgrunder särskilt
förorenande ämnen

Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus

Miljöteknisk markundersökning - Miljöteknisk rapport – Vrams Gunnarstorp 1:15. Logistikposition Söderåsen

Miljökvalitetsnormer

klassindelning enligt bedömningsgrunder

NV rapport 49131

Uppmätta
halter

O:\MAL\320245\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Redovisning Ytvatten.xlsx 2022-02-22
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Bilaga 6

2022-02-22

Miljöteknisk rapport –

Vrams Gunnarstorp 1:15. Logistikposition Söderåsen

Analysrapporter, 29 sidor

Magnus Lindsjö - mlo
Text Box
35 sidor

Magnus Lindsjö - mlo
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-025305-01

EUSELI2-00975339
Í%SQbÂ!6:Â`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

320245

Tyréns AB Region Syd

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02030488Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,3

Magnus Lindsjö

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-02

Utskriftsdatum: 2022-02-15

2022-02-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22T01

Provtagningsplats: 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-025305-01

Í%SQbÂ!6:Â`Î

EUSELI2-00975339

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts86Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts26Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.051Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts50Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-025303-01

EUSELI2-00975339
Í%SQbÂ!69Æ+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

320245

Tyréns AB Region Syd

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02030489Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-0,5

Magnus Lindsjö

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-02

Utskriftsdatum: 2022-02-15

2022-02-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22T03

Provtagningsplats: 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-025303-01

Í%SQbÂ!69Æ+Î

EUSELI2-00975339

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts79Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.10Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts55Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-025297-01

EUSELI2-00975339
Í%SQbÂ!69|\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

320245

Tyréns AB Region Syd

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02030490Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1,0

Magnus Lindsjö

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-02

Utskriftsdatum: 2022-02-15

2022-02-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22T10

Provtagningsplats: 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-025297-01

Í%SQbÂ!69|\Î

EUSELI2-00975339

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts64Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.11Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-025296-01

EUSELI2-00975339
Í%SQbÂ!69{SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

320245

Tyréns AB Region Syd

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02030491Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-0,8

Magnus Lindsjö

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-02

Utskriftsdatum: 2022-02-15

2022-02-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22T11

Provtagningsplats: 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-025296-01

Í%SQbÂ!69{SÎ

EUSELI2-00975339

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts94Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.060Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts31Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts37Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts51Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-025298-01

EUSELI2-00975339
Í%SQbÂ!69}eÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

320245

Tyréns AB Region Syd

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02030492Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,0-0,3

Magnus Lindsjö

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-02

Utskriftsdatum: 2022-02-15

2022-02-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22T14

Provtagningsplats: 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-025298-01

Í%SQbÂ!69}eÎ

EUSELI2-00975339

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.14Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts8.5Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.046Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-024415-01

EUSELI2-00976648
Í%SQbÂ!6({2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Tomas Fällman, 

Uppdragsnummer 320245

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02080135Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

 00:00:00

Tomas Fällman

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-07

Utskriftsdatum: 2022-02-15

2022-02-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22T06

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00025Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.055Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000022Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000013Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000065Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000076Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0010Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0035Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.03Aldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane-gamma a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane (sum) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDD, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDD, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDE, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDE, p,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03DDT, o,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03DDT, p,p'- a)Intern metod 45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-024415-01

Í%SQbÂ!6({2Î

EUSELI2-00976648

LidPest.0A.01.021

µg/l<0.05DDT (total) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Dieldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endosulfan-beta a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03HCH, alpha- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05HCH, beta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03HCH, delta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05HCH, gamma- (Lindane) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide, cis- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide, trans- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Hexachlorobenzene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

65%

µg/l<0.01Pentachloraniline a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Quintozene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 magnus.lindsjo@tyrens.se  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-024416-01

EUSELI2-00976648
Í%SQbÂ!6(|;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Tomas Fällman, 

Uppdragsnummer 320245

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02080136Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

 00:00:00

Tomas Fällman

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-07

Utskriftsdatum: 2022-02-15

2022-02-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22T09

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.00030Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.039Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000024Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000050Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000049Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0046Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000089Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0012Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0018Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0062Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.01Atrazine a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Atrazine-desethyl a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Bentazone a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Cyanazine a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.012,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.01D -2,4 a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Diclorprop a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Dimethoate a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Diuron a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Ethofumesate a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Fenoxaprop a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Fluroxypyr a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Hexazinone a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Imidacloprid a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Isoproturon a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Kloridazon a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Klopyralid a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Klorsulfuron a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Kvinmerac a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01MCPA a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Mekoprop a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metamitron a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metazaklor a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metribuzin a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.01Simazine a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Terbuthylazine a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Tifensulfuron-metyl a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.012,4,5-T a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.012(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.011-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.011-(3,4-Diklorfenyl)urea a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Azoxystrobin a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Bitertanol a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01DMST a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Iprodione a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metribuzin-desamino-diketo a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metribuzin-diketo a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Simazin-2-hydroxy a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science 

&amp; Technology 

vol.31,no 2 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 magnus.lindsjo@tyrens.se  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-027739-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Tomas Fällman, 

Uppdragsnummer 320245

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02080172Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Provtagare

5

 00:00:00

2022-02-08 04:03

Tomas Fällman
Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2022-02-07

Utskriftsdatum: 2022-02-18

Provmärkning: 22TVY1

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l64Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l0.11Ammoniumkväve (NH4-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex B15%

mg/l0.93Nitratkväve (NO3-N) b)ISO 15923-1:2013 Annex C20%

mg/l0.0060Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)*ISO 15923-1:2013 Annex D15%

mg/l0.083Fosfor P b)SS-EN ISO 15681-2:201810%

mg/l0.0013Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.039Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0071Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.00015Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0021Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0086Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0067Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0061Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.011Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/l0.083Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 magnus.lindsjo@tyrens.se  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Shuge Hua, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-028529-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Uppdragsnummer 320245, Avd 14323, 

Tomas Fällman

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02080527Provnummer: Provtagare Tomas Fällman

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-07

Utskriftsdatum: 2022-02-21

2022-02-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22TYT1

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%63.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.045Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts13DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts150DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts4.6DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts180DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts96DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts670DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts1100DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

mg/kg Ts25Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts95Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.56Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts24Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts230Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Uppdragsnummer 320245, Avd 14323, 

Tomas Fällman

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02080528Provnummer: Provtagare Tomas Fällman

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-07

Utskriftsdatum: 2022-02-21

2022-02-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22TYT2

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts1.7DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts14DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts7.3DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts25DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

mg/kg Ts7.3Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts75Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts28Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts71Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Uppdragsnummer 320245, Avd 14323, 

Tomas Fällman

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02080529Provnummer: Provtagare Tomas Fällman

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-07

Utskriftsdatum: 2022-02-21

2022-02-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22TYT3

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%71.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts1.1DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts5.7DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts4.3DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts13DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

mg/kg Ts6.3Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts74Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-028532-01

EUSELI2-00976737
Í%SQbÂ!6Ç4$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Uppdragsnummer 320245, Avd 14323, 

Tomas Fällman

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02080530Provnummer: Provtagare Tomas Fällman

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-07

Utskriftsdatum: 2022-02-21

2022-02-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22TYT4

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.064Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.042Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.4Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-028532-01

Í%SQbÂ!6Ç4$Î

EUSELI2-00976737

ISO 11885:2009

mg/kg Ts89Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.051Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts24Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts53Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts95Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Magnus Lindsjö  (magnus.lindsjo@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-030265-01

EUSELI2-00977348
Í%SQbÂ!7E1#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Tomas Fällman, 

Uppdragsnummer 320245

Tyréns AB Region Syd

Tomas Fällman

Kungstorget 8

25278 HELSINGBORG

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2022-02090403Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

9

2022-02-07

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2022-02-08

Utskriftsdatum: 2022-02-22

2022-02-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22TVY1

Provtagningsplats: Uppdragsnummer 320245

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.2Mättemperatur (pH) a)*NEN-EN-ISO 10523

7.6pH a)*NEN-EN-ISO 10523

1.116EC-temp. korr.faktor (matematisk) a)*NEN-ISO 7888

µS/cm540Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m54Ledningsförmåga 25°C a)*NEN-ISO 7888

mS/m48Ledningsförmåga 20°C a)*NEN-ISO 7888

°C20.0Mättemperatur (EC) a)*NEN-ISO 7888

µg/l<0.1Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1m,p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Xylener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1n-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Isopropylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1sek-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1p-Cymen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Klormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-030265-01

Í%SQbÂ!7E1#Î

EUSELI2-00977348

µg/l<0.1trans 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1cis 1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Triklorfluormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Trikloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Tetrakloretan (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,3-Dichloropropane a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,1-Diklor-1-propen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21,3-Diklorpropen (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Brommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik (As) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Antimon (Sb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l17Barium (Ba) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<1.0Berrylium (Be) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.4Kadmium (Cd) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Krom (Cr) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<1.0Kobolt (Co) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<3.0Koppar (Cu) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.04Kvicksilver (Hg) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<3.0Bly (Pb) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l3.2Molybden (Mo) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Nickel (Ni) a)*NEN EN ISO 17294-2

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-030265-01
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µg/l<5.0Selen (Se) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<5.0Tenn (Sn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<2.0Vanadium (V) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l11Zink (Zn) a)*NEN EN ISO 17294-2

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.3o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.3m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.8Kresoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3/3,5-Dimetylfenol + 4-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.060Pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Bens(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Benso(b+k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.080Dibenso(ah)antracen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Benso(ghi)perylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.060Indeno(123-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<< 1.1PAK 16 EPA (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.3Diklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.011,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21Triklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Tetraklorbensener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.01Pentaklorbensen (som OKB/PK) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Hexaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2o/p-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.2m-Klornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.4Monoklornitrobensner (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Intern metod

µg/l<0.46Diklornitrobensener (summa) a)*Intern metod

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.2Klortoluener (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.24,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4'-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4 -DDD a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.25DDT/DDE/DDD (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Drins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05alfa-Endosulfan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03alfa-Endosulfansulfat a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01alfa-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01y-Klordan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Klordaner (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Heptaklorepoxid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Hexaklorbutadien a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Tedion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07Asinfos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.070Bromofos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.060Bromofos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.060Klorpyrifos-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Klorpyrifos-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Kumafos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Demeton-S/demeton-O-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Diasinon a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Diklorvos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fenitrotion a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Fention a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Malation a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-etyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Paration-metyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Pyrasofos a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Triasofos a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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µg/l<0.1Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Atrasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Cyanasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Simasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Terbutylasin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08Bifentrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Karbaryl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Cypermetrin A,B, C, D a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2Deltametrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Linuron a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin A a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.06Permetrin B a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12Permetrins (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propaklor a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Bifenyl a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Dibensofuran a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<10TPH (C10-C12) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C12-C16) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C21-C30) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C30-C35) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH (C35-C40) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100TPH (summa C10 - C40) a)*Internal Method TerrAttesT

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS,  NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

Kopia till:

 magnus.lindsjo@tyrens.se  (magnus.lindsjo@tyrens.se)
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Shuge Hua, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



 

Naturvärdesinventering Vrams 
Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 

 

 

 

 

Marika Stenberg och Bettina Ekdahl 2022-06-13 

På uppdrag av: Tyréns AB   



2 

  

Titel: Förstudie naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, 
Bjuvs kommun 

Beställare: Catena AB 

Uppdragsansvarig: Tyréns AB, Anna Vindelman 

Författare: Marika Stenberg, Bettina Ekdahl 

Foto: © Ekoll AB  

Kartor: Marika Stenberg 

Omslagsbild: Översiktsbild över södra delen av inventeringsområdet 



3 

Innehåll 
Uppdraget ...................................................................................................................................................... 4 

Metodik .......................................................................................................................................................... 5 

Naturvärdesklassning ............................................................................................................................... 5 

Bedömningsgrunder för naturvärdesklassning ................................................................................ 5 

Avgränsningar ........................................................................................................................................... 7 

Naturvärdesinventering ........................................................................................................................... 7 

Förstudienivå ........................................................................................................................................ 7 

Fältnivå .................................................................................................................................................. 7 

Tillägg ..................................................................................................................................................... 7 

Resultat ........................................................................................................................................................... 8 

Förstudie .................................................................................................................................................... 8 

Tidigare kända naturvärden ................................................................................................................ 8 

Tidigare obesvarade naturvårdsarter ................................................................................................. 8 

Fältstudie ................................................................................................................................................... 9 

Områdesbeskrivning ............................................................................................................................ 9 

Naturvärdesbedömning ....................................................................................................................... 9 

Naturvårdsarter .................................................................................................................................... 9 

Invasiva arter ......................................................................................................................................... 9 

Fördjupad artinventering av groddjur ............................................................................................. 10 

Generellt biotopskydd ........................................................................................................................... 10 

Småvatten ............................................................................................................................................ 11 

Åkerholme ........................................................................................................................................... 12 

Samlad bedömning ..................................................................................................................................... 13 

Behov av ytterligare inventeringar ....................................................................................................... 13 

Referenser .................................................................................................................................................... 13 

Bilaga 1- Förtydligande av metodik ......................................................................................................... 14 

  



4 

Uppdraget 
Ekoll AB har på uppdrag av Catena AB genomfört en naturvärdesinventering (NVI) på 
fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun (figur 1). Naturvärdesinventeringen har 
utförts i två steg, först med en delrapport på förstudienivå och nu en slutrapport där förstudie, 
fältstudie och tillägg ingår. NVI:n har genomförts enligt svensk standard SS 199000:2014 med 
tilläggen naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd, detaljerad redovisning av artförekomst 
(naturvårdsarter och invasiva växtarter) samt fördjupad artinventering av groddjur. 
Naturvärdesinventeringen utgör underlag till en del av den miljökonsekvensbeskrivning som ska 
göras inför framtagande av detaljplan för området. Området består idag av jordbruksmark. I öster 
avgränsas området av järnvägsspår. 

Figur 1. Översikt över området som inventerats.  
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Metodik 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av metodiken enligt standard SS 199000:2014. En mer 
detaljerad beskrivning av metodiken finns i bilaga 1. 

Naturvärdesklassning 

En naturvärdesinventering innebär att ett områdes naturvärde bedöms utifrån fyra 
naturvärdesklasser (tabell 1). Hela ytan inom varje naturvärdesklassat område ska, enligt 
standarden, ha likvärdig betydelse för biologisk mångfald och utgörs av en dominerande naturtyp. 
De klassade områdena benämns som ”naturvärdesobjekt”. Områden som inte pekas ut som 
naturvärdesobjekt räknas som områden med lågt naturvärde. En naturvärdesinventering är 
således inte en heltäckande kartläggning av ett områdes olika naturmiljöer utan en metod för att 
peka ut ett områdes mest betydelsefulla miljöer för biologisk mångfald. 

Tabell 1. Naturvärdesklassernas innebörd samt exempel på vad klassningarna kan motsvara. Naturvärdesklass 1, 2 
och 3 avgränsas alltid i en NVI medan naturvärdesklass 4 kan väljas som ett tillägg. 

Naturvärdesklass Förtydligande 

1. Högsta Området är av särskilt hög betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller internationell nivå.  

2. Högt Området är av särskilt hög betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå.  

3. Påtagligt Området kan ha särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå, men oftast på regional nivå.  

4. Visst Området kan ha viss betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på framför allt 
regional och lokal nivå. Används framför allt i områden som är negativt påverkade av 
mänsklig aktivitet. 

 

Bedömningsgrunder för naturvärdesklassning 

Ett områdes naturvärdesklass bedöms, enligt standarden, utifrån bedömningsgrunderna 
”artvärde” och ”biotopvärde” (figur 2). Bedömningen baseras dels på en fältinventering av funna 
arter och biotoper, dels på tidigare inventeringar och rapporter om sådana finns att tillgå, 
exempelvis artobservationer på Artportalen, biotopbedömningar i Skogsstyrelsens eller äng- och 
betesmarksinventeingens databaser (TUVA) eller motsvarande trovärdiga källor, databaser och 
kartverktyg. Ordet ”obetydligt”, som används enligt standard i naturvärdesbedömningen (figur 2), 
är egentligen missvisande och kan i stället läsas som ”lågt” då nästan all mark har någon betydelse 
för biologisk mångfald.  
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Figur 2. Matris för bedömning av naturvärde. Omarbetad 
efter SIS-TR 199001:2014. Ordet ”obetydligt”, som 
används enligt standard i naturvärdesbedömning, är 
egentligen något missvisande och kan läsas som ”lågt” då 
nästan all mark har någon betydelse för biologisk 
mångfald. 

 

Bedömningsgrund artvärde 

Artvärdet bedöms utifrån följande kriterier: 

− Totala antalet naturvårdsarter 

− Antalet rödlistade arter (alla rödlistningskategorier) 

− Antalet hotade arter (rödlistningskategorierna VU, EN och CR)  

− Artrikedom 

Begreppet naturvårdsarter är ett samlingsnamn för arter som anses vara extra skyddsvärda 
(skyddade arter, rödlistade arter, signalarter, nyckelarter, typiska arter och ansvarsarter, se 
definitioner i bilaga 1). Naturvårdsarter kan indikera att ett område har höga naturvärden med 
goda förutsättningar för biologisk mångfald eller kan i sig själva vara av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Vid vår bedömning av naturvårdsarter har vi inte inkluderat rödlistade arter 
som är planterade eller förvildade. Sly av de mycket hotade trädarterna skogsalm och ask 
betraktas inte heller som rödlistade eftersom det endast är äldre träd av dessa arter som är hotade 
och sällsynt förekommande. 

Artrikedomen bedöms utifrån vilken artrikedom som kan förväntas i en viss biotop och ställs 
även i relation till artrikedomen i omgivande landskap eller andra platser med samma typ av 
biotop. 

Vid tillfället som en naturvärdesinventering utförs påträffas inte alltid naturvårdsarter i områden 
där det egentligen kan förväntas förekomma naturvårdsintressanta arter. Detta beror ofta på 
prioriteringar, att inventering krävs vid olika tidpunkter både på året och dygnet eller att riktade 
artinventeringar ofta behöver göras som ett tillägg för att hitta naturvårdsarter av en viss 
artgrupp. Därför gör Ekoll alltid en bedömning av vilka eller i vilken utsträckning naturvårdsarter 
kan förväntas förekomma i en naturmiljö baserat på vilka biotopkvaliteter som förekommer och 
om det behövs ytterligare riktade artinventeringar av någon särskild art eller artgrupp. 

Bedömningsgrund biotopvärde 

Biotopvärdet bedöms utifrån följande kriterier: 

− Biotopkvaliteter 

− Sällsynthet och hotbild 
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Biotopkvaliteter avser de faktorer om bygger upp och karaktäriserar en viss biotop. Exempel på 
viktiga kvaliteter hos en biotop för att den ska ha betydelse för biologisk mångfald är naturlighet, 
störningsregimer/processer, strukturer, element, kontinuitet, naturgivna förutsättningar, området 
läge storlek och form samt förekomst av nyckelarter. (se bilaga 1 för definitioner av begreppen). 
Vid bedömningen av biotopens sällsynthet och hotbild görs detta ur ett regionalt, nationellt och 
globalt perspektiv. Ju mer sällsynt eller hotad biotop desto högre naturvärde.  

Avgränsningar 

Det bör framhållas att en NVI enligt standarden endast omfattar bedömning av nuvarande 
naturvärden och inte bedömning av ett områdes betydelse för friluftslivet, geologiska värden eller 
kulturmiljövärden. En NVI omfattar inte heller någon konsekvensbedömning av planerad 
exploatering, bedömning av framtida naturvärde eller ekosystemtjänster. Däremot är resultaten 
från en NVI ett viktigt underlag för planering, miljökonsekvensbeskrivningar, 
detaljplaner/översiktsplaner och liknande.  

Naturvärdesinventering 

NVI:n har genomförts med detaljeringsgraden ”detalj”, vilket innebär att minsta kartlagda 
naturvärdesobjekt är 10 m2. 

Förstudienivå 

Till förstudien inhämtades information om förekommande arter i området via Artportalen (2022-
01-19, period 2000-2021), förekommande skyddade och naturvårdsintressanta områden (öppna 
geodata) samt studier av andra kartor (topografiska kartan samt flygbilder). Potentiella 
naturvärdesobjekt identifierades för noggrannare bedömning i fält. 

Fältnivå 

Fältinventering vid en NVI kan i Skåne utföras under perioden 1 april till 30 november. 
Fältinventering gjordes genom att ströva igenom hela området i syfte att identifiera olika 
naturvärdesobjekt baserat på förekomster av naturvårdsarter och biotopkvaliteter (se föregående 
avsnitt) med betydelse för biologisk mångfald. Fältinventeringen utfördes av Marika Stenberg och 
Bettina Ekdahl den 24 maj 2022. Inga naturvårdsarter observerades men förekommande invasiva 
arter har rapporterats till Artportalen. Eftersök av groddjur har gjorts inom områdets småvatten. 
Området besöktes på dagen den 12 april samt på natten den 19 april 2022. Inga groddjur 
observerades. 

Tillägg 

En NVI kan enligt svensk standard kompletteras med olika tillägg (bilaga 1). Nedanstående tillägg 
har genomförts inom inventeringsområdet.  

- Naturvärdesklass 4 - naturvärdesobjekt med visst naturvärde 
- Fördjupad artinventering – inventering av groddjur har gjorts på dagtid i en märgelgrav i 

området för att söka efter brungrodor, på natten för att söka efter salamandrar 
- Generellt biotopskydd – områden som omfattas av skydd enligt 7 kap 11 § Miljöbalken (MB) 

och 5 § Förordning om områdesskydd (FOM, 1998:1252) 
- Detaljerad redovisning av artförekomst av naturvårdsarter och invasiva arter- av skyddade, rödlistade 

och invasiva arter som påträffats under fältinventeringen redovisas på en karta 
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Resultat 

Förstudie 

Inför fältbesöket bedömdes inventeringsområdets småvatten och träddungar kunna utgöra 
potentiella naturvärdesobjekt med betydelse för biologisk mångfald. En preliminär bedömning av 
områdenas naturvärdesklass gjordes i en förstudie. Bedömningen baseras på informationen 
nedan. 

Tidigare kända naturvärden 

Skyddade områden 

Inom området finns inga utpekade områden med skydd förutom generellt biotopskydd (se under 
resultat nedan). Det finns inte heller några betesmarker i området som kan hysa högre 
naturvärden. Området består näst intill uteslutande av konventionellt odlad jordbruksmark. 

Tidigare observerade naturvårdsarter 

Det finns inga naturvårdsarter rapporterade inom området. Men några naturvårdsintressanta arter 
finns rapporterade i närområdet och beskrivs nedan.  

Fåglar  

Alla vilda fågelarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen 4 § men arter som finns upptagna i 
EU:s fågeldirektivs bilaga 1, rödlistade arter samt arter som uppvisar en negativ trend som 
minskat med 50 % eller mer under åren 1975-2005 bör enligt Naturvårdsverket prioriteras i 
skyddsarbetet. Fågelarterna som valts ut från Artportalens observationer uppfyller dessa kriterier. 
Fridlysningen innebär att det är förbjudet att fånga, skada eller döda djuren, skada eller förstöra 
fortplantningsområden och viloplatser samt avsiktligt störa djuren under parnings-, uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder. Mycket mänsklig aktivitet såsom bil- och tågtrafik skadar 
och dödar ofta enskilda individer av fåglar och därför kan förordningen inte tolkas bokstavligt. 
Syftet med förordningen är att se till att bibehålla livskraftiga populationer av alla arter. 

Ormvråk är en av Sveriges vanligaste rovfågelsarter. Träddungar i jordbrukslandskapet utgör ofta 
lämpliga platser för bobygge och bona återanvänds från år till år. Ormvråk har observerats i 
området även om det troligen inte finns häckplatser för arten inom området. Ormvråk inte är en 
prioriterad fågelart enligt Naturvårdsverkets kriterier. Fridlysningen gäller likväl för denna art och 
rovfåglar har en viktig ekologisk roll som toppredatorer. Fältinventeringen visade att det inte 
finns några lämpliga häckningsmiljöer för ormvråk i inventeringsområdet.   

Andra naturvårdsintressanta fåglar som observerats och som är knutna till jordbrukslandskapet är 
stare och rapphöna. Stare har haft en starkt minskande trend sedan 1970-talet där det svenska 
beståndet har mer än halverats. Den största anledningen till att staren försvinner är upphörd hävd 
och betesdrift av öppna marker vilket gör det svårt för staren att hitta föda. Staren är en 
hålhäckande fågel och är förutom öppna betesmarker beroende av hålträd för sin reproduktion 
och häckar ofta i alléer, dungar eller skogsbryn. Rapphöna är klassad som nära hotad (NT) i den 
svenska rödlistan 2020. Arten är bunden till det öppna kulturlandskapet. Minskningen av 
rapphöna beror troligen främst på ett mer effektivt jordbruk där skyddande miljöer i form av 
buskar och stengärdsgårdar har försvunnit samt att användandet av besprutningsmedel har 
minskat tillgången på artens föda. Rapphöna använder exempelvis odlade grödor och dikeskanter 
som häckningsmiljö där bona läggs direkt på marken. Arten kan troligen hitta häckningsmiljöer 
inom området. 
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Kärlväxter 

Det finns inga rapporterade arter av kärlväxter inom eller i direkt anslutning till området som 
klassas som naturvårdsarter. Arter av naturvårdsintresse som skulle kunna finnas i området är 
olika arter av hotade åkerogräs. Dessa eftersöktes vid fältstudien. 

Groddjur 

Det finns inga rapporterade groddjur inom området. Arter som är rapporterade i närområdet, 
och som har eftersökts under groddjurens lek är vanlig padda, vanlig groda, åkergroda samt 
mindre och större vattensalamander. 

Fältstudie 

Områdesbeskrivning 

Området består idag av jordbruksmark. I öster avgränsas området av järnvägsspår. Ett öppet dike 
finns i områdets västra utkant samt två märgelgravar i områdets sydöstra respektive nordöstra 
utkant. En smalare remsa av vallodling förekommer i nord-sydlig riksting genom området. På 
resten av ytorna odlas grödor, för tillfället spannmål. 

Naturvärdesbedömning  

Vid förstudien avgränsades fyra naturvärdesobjekt där alla tilldelades naturvärdesklass 4. Vid 
fältstudien bedömdes dessa naturvärdesobjekt inte uppfylla kriterierna för naturvärdesklass 4 då 
biotopkvaliteterna var låga och inga naturvärdesarter observerades. Alla objekt omfattas dock av 
generellt biotopskydd (se under rubriken biotopskydd). Således har inga naturvärdesobjekt pekats 
ut. 

Naturvårdsarter 

Inga naturvårdsarter observerades under fältinventeringen. De tidigare observerade 
naturvårdsarterna ormvråk, stare och rapphöna observerades heller inte inom området. Området 
bedöms inte ha några lämpliga häckningsmiljöer för ormvråk och stare. Vallodlingen kan tillfälligt 
nyttjas som födosöksområde för ett antal olika fågelarter inklusive ormvråk och stare. Rapphöna 
bedöms kunna finna lämpliga häckningsmiljöer i inventeringsområdets biotopskyddade områden. 
Rapphöna kan regelbundet nytta inventeringsområdet som födosöksmiljö. 

Invasiva arter 

Under fältinventeringen har jätteloka observerats längs kanterna på det öppna diket (figur 3). 
Arten är upptagen i EU:s förteckning över invasiva arter inom EU och det finns därför ett 
lagstadgat krav för bekämpning av denna art. Allt växtmaterial som avlägsnas ska tas omhand 
som brännbart avfall, inte trädgårdsavfall, där alla växtdelar läggs i förslutna soppåsar eller 
liknande så att inga växtfragment sprids under frakt till och från återvinningscentralen och 
riskerar att bilda nya bestånd. 
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Figur 3. Jätteloka växer längs kanterna på det öppna diket. 

Fördjupad artinventering av groddjur 

Eftersök av groddjur har gjorts inom områdets småvatten. Området besöktes under dagtid den 
12 april 2022 samt på natten den 19 april 2022 då vanlig padda, åkergroda, vanlig groda, större- 
och mindre vattensalamander leker. Vattnen kontrollerades ytterligare vid 
naturvärdesinventeringen den 24 maj 2022 för att se om det fanns yngel av några groddjur. Inga 
groddjur observerades vid inventeringarna.  

Generellt biotopskydd 

Det finns fyra objekt (ett öppet dike, en märgelgrav, ett småvatten samt en åkerholme) som 
omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. (figur 4). 
Biotopskyddsbestämmelserna syftar till att långsiktigt bevara, utveckla och, vid behov, sköta 
naturmiljöer med särskilt värde dör djur och växtlivet i ett rationaliserat landskap. Biotoperna 
som omfattas av skyddet utgör spridningskorridorer och tillflyktsorter för djur och växter som 
annars har svårt att hitta livsmiljöer i jordbrukslandskapet. 
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Figur 4. Områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. 

Småvatten 

Småvatten i jordbrukslandskap definieras som vatten mindre än en hektar, öppna diken eller 
högst två meter naturliga vattendrag. Småvattnen ska ligga i eller gränsa till åkermark, kultur- eller 
naturbetesmark och ängar.  

Inom området finns tre småvatten (nr 1-3 i figur 4). Det första är ett litet vatten som är igenvuxet 
och kantat av träd och buskar (främst sälg och björk, figur 5). Vattnet kommer från ett rör under 
järnvägen. Det andra är en märgelgrav mitt i åkermarken. Även detta är igenvuxet och kantat av 
buskar och något mindre träd (figur 5).  

Det tredje småvattnet är ett öppet dike (figur 6) som är uträtat, har branta kanter och saknar 
beskuggning vilket medför att vattnet är grumligt. Vattnet är lugnflytande och botten består av 
finsediment. I diket växer främst kaveldun och vass. Diket mynnar i Kölebäcken som i sin tur 
mynnar i Vegeå. Tidigare var diket ett naturligt biflöde till Kölebäcken. År 1946 lades delar av 
bifödet i rör under marken samtidigt som diket rätades ut, breddades och fördjupades av Åstorp-
Vrams Gunnarstorps dikningsföretag.  
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Figur 5. Småvatten inom området. Till vänster ett mindre vatten i områdets östra kant (nr 1 i figur 4). Till höger en 
märgelgrav (nr 2 i figur 4). 

 
Figur 6. Småvatten inom området. Öppet dike mitt i inventeringsområdet (nr 3 i figur 4.). 

Åkerholme 

Åkerholmar definieras som en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 ha. 
Åkerholmen ska omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Inom området finns en mindre 
åkerholme med större sten och buskar (figur 7). Åkerholmen finns med på flygbilder från 1940-
talet. Bedömningen är dock att åkerholmen inte är särskilt viktig ur naturvärdessynpunkt. 
Miljögeoanalyser har dessutom visat höga halter av arsenik (25 mg/kg TS) och DDT (1100 µg/kg 
TS). Halterna överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning, vilket ytterligare drar ner värdet på området som viktig biotop för biologisk 
mångfald. 

 

 
Figur 7. Mindre åkerholme inom inventeringsområdet. 
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Samlad bedömning 
Området är, som de flesta områden som enbart består av jordbruksmark, av låg betydelse för 
biologisk mångfald. Områdets avvikande biotoper, främst det öppna diket samt vallodlingen har 
ett värde som ledlinjer och födosöksmiljöer för lättspridda arter såsom vilt och fåglar. Rapphöna 
kan hitta häckningsmöjligheter i närområdet även om området exploateras. 

Behov av ytterligare inventeringar 

Naturvärdesinventeringen speglar områdets naturvärden väl och det finns inget behov av 
ytterligare artinventeringar. 
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Bilaga 1- Förtydligande av metodik 

Naturvärdesklassning 

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard SS 199000:2014 där ett områdes 
naturvärde bedöms utifrån fyra naturvärdesklasser (tabell 1). Hela ytan inom varje 
naturvärdesklassat område bedöms, enligt standarden, ha likvärdig betydelse för biologisk 
mångfald och utgörs av en dominerande naturtyp. De klassade områdena benämns som 
”naturvärdesobjekt”.  

Tabell 1. Naturvärdesklassernas innebörd samt exempel på vad klassningarna kan motsvara. Naturvärdesklass 1, 2 
och 3 avgränsas alltid i en NVI medan naturvärdesklass 4 kan väljas som ett tillägg. 

Naturvärdesklass Förtydligande Exempel 

1. Högsta Området är av särskilt hög betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller 
internationell nivå. Dessa områden är mycket 
skyddsvärda och har ofta redan någon form av 
skydd på grund av sin artrikedom, sällsynthet 
eller påtaglig avsaknad av negativ mänsklig 
verksamhet.  

Fullgoda och/eller 
prioriterade Natura 2000-
naturtyper, ostörda 
nyckelbiotoper eller nationellt 
sällsynta/betydelsefulla 
naturtyper. 

2. Högt Området är av särskilt hög betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller 
nationell nivå. Dessa områden är ofta 
skyddsvärda för att bibehålla viktiga naturvärden.  

Delvis fullgoda Natura 2000-
naturtyper, regionalt 
sällsynta/betydelsefulla 
naturtyper och nyckelbiotoper 
med lägre kontinuitet. 

3. Påtagligt Området kan ha särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller 
nationell nivå, men oftast på regional nivå. Den 
totala arealen av områden med naturvärdesklass 
3 i ett landskap är av särskild betydelse för att 
upprätthålla eller förbättra ekologiska kvaliteter 
och funktioner i landskapet.  

Anlagda våtmarker, 
restaurerbara ängs- och 
betesmarker, skog som har 
potential att bli gammal eller 
äldre trädgårdsmiljöer med 
gamla träd. 

4. Visst Området kan ha viss betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på framför allt 
regional och lokal nivå. Den totala arealen av 
områden med naturvärdesklass 4 i ett landskap 
är av betydelse för att utöka grundläggande 
ekologiska funktioner och spridningsvägar i 
landskapet. Negativ påverkan från mänskliga 
aktiviteter är ofta påtaglig i dessa områden men 
områdena kan ändå ha viss betydelse för 
biologisk mångfald.  

Områden som omfattas av 
generellt biotopskydd, blom- 
och insektsrika ruderatmarker, 
flerskiktad skog med stort 
ädellövsinslag men som saknar 
värdeelement såsom död ved 
eller liknande. 

 

Enligt standarden kan även landskapsobjekt avgränsas. Detta görs när landskapet i sin helhet har 
en uppenbart större betydelse för biologisk mångfald än de enskilda naturvärdesobjekten var för 
sig. Ett landskapsobjekt kan innehålla flera olika naturtyper och behöver inte naturvärdesklassas. 
Exempel på landskapsobjekt kan vara ett större sammanhängande kustområde med olika typer av 
strandängar eller en vidsträckt ås med olika typer av skogsmiljöer.  

Områden som inte naturvärdesklassas räknas som områden med lågt naturvärde. Med lågt 
naturvärde avses ringa eller ingen betydelse för biologisk mångfald. Områden med lågt 
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naturvärde kan ha ett värde för exempelvis fåglar, vilt och mer lättspridda arter och kan fungera 
som tillfälliga uppehållsplatser och för födosök. Områdena utgör dock oftast inte de viktigaste 
livsmiljöerna för exempelvis reproduktion och övervintring (undantag finns för exempelvis vissa 
arter av jordbruksfåglar knutna till åkerlandskap såsom rapphöna, kornknarr och vaktel). 
Exempel på miljöer med lågt naturvärde kan vara konventionellt odlad jordbruksmark, 
kalhyggen, påfallande ung skogsproduktion med påtaglig bruten biologisk kontinuitet, beteshagar 
med hög näringspåverkan där näringspåverkade gräsarter dominerar och golfbanornas gödslade 
och klippta greener och ruff. 

Bedömningsgrunder för naturvärdesklassning 

Ett områdes naturvärdesklass bedöms, enligt standarden, utifrån bedömningsgrunderna 
”artvärde” och ”biotopvärde” (figur 2). Bedömningen baseras dels på en fältinventering av funna 
arter och biotoper, dels på tidigare inventeringar och rapporter om sådana finns att tillgå, 
exempelvis artobservationer på Artportalen, biotopbedömningar i Skogsstyrelsens eller äng- och 
betesmarksinventeingens databaser (TUVA) eller motsvarande trovärdiga källor, databaser och 
kartverktyg. Ordet ”obetydligt”, som används enligt standard i naturvärdesbedömningen (figur 2), 
är egentligen missvisande och kan i stället läsas som ”lågt” då nästan all mark har någon betydelse 
för biologisk mångfald.  

 

Figur 2. Matris för bedömning av naturvärde. Omarbetad efter SIS-TR 199001:2014. Ordet ”obetydligt”, som 
används enligt standard i naturvärdesbedömning, är egentligen något missvisande och kan läsas som ”lågt” då nästan 
all mark har någon betydelse för biologisk mångfald. 
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Bedömningsgrund artvärde 

Artvärdet bedöms utifrån följande kriterier (tabell 2): 

− Totala antalet naturvårdsarter 

− Antalet rödlistade arter (alla rödlistningskategorier) 

− Antalet hotade arter (rödlistningskategorierna VU, EN och CR)  

− Artrikedom 
 

Tabell 2. Bedömningsmatris för artkriteriet. Den aspekt som ger högst utfall används. Det framgår inte i standarden 
varför bedömningsgrunderna i vissa fall saknar kriterier (tomma rutor). 

Aspekt för 
bedömningsgrund 
art 

Naturvårdsarter  Rödlistade arter Hotade arter 
(VU, EN, CR) 

Artrikedom 

Obetydligt artvärde Inga eller 
obetydliga 
förekomster av 
naturvårdsarter 

Inga eller 
obetydliga 
förekomster av 
rödlistade arter 

- Området är inte 
påtagligt artrikare 
än omgivande 
landskap eller 
andra områden 
med samma 
biotop i regionen 
eller i Sverige 

Visst artvärde Enstaka 
naturvårdsarter 
förekommer. 
Åtminstone en av 
dessa är god 
indikator för 
naturvärde eller 
har en livskraftig 
förekomst 

Enstaka 
rödlistade arter 
förekommer 

- Området är 
artrikare än det 
omgivande 
landskapet eller 
andra områden 
med samma 
biotop i regionen 
eller i Sverige 

Påtagligt artvärde Flera 
naturvårdsarter 
förekommer. 
Åtminstone några 
av dessa är goda 
indikatorer på 
naturvärde eller 
har livskraftiga 
förekomster 

Enstaka 
rödlistade arter 
förekommer. 
Åtminstone en av 
dessa har en 
livskraftig 
förekomst. 

- Området är 
mycket artrikare 
än omgivande 
landskap eller 
andra områden 
med samma 
biotop i regionen 
eller i Sverige. 

Högt artvärde Ett stort antal 
naturvårdsarter 
förekommer. 
Flera av dessa är 
goda indikatorer 
på naturvärde eller 
har livskraftiga 
populationer. 

Flera rödlistade 
arter förekommer. 
Åtminstone några 
rödlistade arter 
har livskraftiga 
populationer. 

Enstaka hotade 
arter 
förekommer. 

- 
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Naturvårdsarter (tabell 3) är ett samlingsnamn för arter som anses vara extra skyddsvärda. 
Naturvårdsarter kan indikera att ett område har höga naturvärden med goda förutsättningar för 
biologisk mångfald eller kan i sig själva vara av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Tabell 3. Sammanställning av vilka arter som ingår i begreppet naturvärdsarter. 

Naturvårdsart  Innebörd 

Skyddade arter Omfattar arter skyddade enligt artskyddsförordningen (fridlysta) och arter upptagna i 
någon av art- och habitatdirektivets samt fågeldirektivets bilagor (Natura 2000-arter). 

Rödlistade arter Omfattar arter upptagna i den senaste svenska rödlistan. Rödlistan listar arter som 
riskerar att dö ut på sikt. 

Signalarter Omfattar arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har höga 
naturvärden. Ofta handlar det om att dessa arter signalerar lång kontinuitet och 
därmed artrikedom i ett område. Finns både för skogsmiljöer och 
betesmarker/öppna marker. 

Nyckelarter Omfattar arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arters 
överlevnad, direkt eller indirekt. 

Typiska arter Omfattar arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell N2000-
naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Arten måste förekomma i sin typiska 
N2000-naturtyp för att få räknas som naturvårdsart.  

Ansvarsarter Omfattar arter som har en stor andel av sin population i Sverige eller inom ett 
begränsat område exempelvis en kommun. En kommun kan anses ha ett ansvar att 
förvalta artens livsmiljöer så att arten förblir livskraftig inom sitt begränsade 
utbredningsområde. 

 

Vid vår bedömning av naturvårdsarter har vi inte inkluderat rödlistade arter som är planterade 
eller förvildade (exempelvis naverlönn vars naturliga bestånd endast förekommer på en lokal 
utanför Svedala) utan de är i förekommande fall inhemska och naturligt förekommande. 
Planterade och förvildade bestånd/populationer betraktas således inte som naturvårdsarter. Sly av 
de mycket hotade trädarterna skogsalm och ask betraktas inte heller som rödlistade eftersom det 
endast är äldre träd av dessa arter som är hotade och sällsynt förekommande. Skogsalm och ask 
föryngrar sig på de flesta marker men kräver sedan kalk- och näringsrik mulljord för en god 
tillväxt. Dessutom angrips inte almsly och asksly av almsjuka respektive askskottsjuka. 

Artrikedomen bedöms utifrån vilken artrikedom som kan förväntas i en viss biotop eftersom vissa 
biotoper är naturligt artfattiga, exempelvis vita sanddyner, medan andra är med naturligt artrika, 
exempelvis rikkärr. Artrikedomen i ett område ställs även i relation till artrikedomen i omgivande 
landskap eller andra platser med samma typ av biotop. 

Vid tillfället som en naturvärdesinventering utförs påträffas inte alltid naturvårdsarter i områden 
där det egentligen kan förväntas förekomma naturvårdsintressanta arter. Detta beror ofta på 
prioriteringar, att inventering krävs vid olika tidpunkter både på året och dygnet eller att riktade 
artinventeringar ofta behöver göras som ett tillägg för att hitta naturvårdsarter av en viss 
artgrupp. Därför gör Ekoll alltid en bedömning av vilka eller i vilken utsträckning naturvårdsarter 
kan förväntas förekomma i en naturmiljö baserat på vilka biotopkvaliteter som förekommer och 
om det behövs ytterligare riktade artinventeringar av någon särskild art eller artgrupp. 
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Bedömningsgrund biotopvärde 

Biotopvärdet bedöms utifrån följande kriterier (tabell 4): 

− Biotopkvaliteter 

− Sällsynthet och hotbild 
 

Tabell 4. Bedömningsmatris för biotopkriteriet. Den aspekt som ger högst utfall används. Det framgår inte i 
standarden varför bedömningsgrunderna i vissa fall saknar kriterier (tomma rutor). 

Aspekt för 
bedömningsgrund 
biotop 

Biotopkvalitet  Sällsynthet och hot 

Obetydligt biotopvärde Biotopkvaliteter saknas eller är av 
negativ betydelse för biologisk mångfald. 

- 

Visst biotopvärde Enstaka biotopkvaliteter förekommer 
men många av de biotopkvaliteter som 
kan förväntas förekomma saknas. 

Förekomst av biotop som är sällsynt 
på regional nivå. 

Påtagligt biotopvärde Flera biotopkvaliteter förekommer men 
enstaka av de biotopkvaliteter som kan 
förväntas förekomma saknas eller hade 
kunnat förekomma i större omfattning. 

Förekomst av biotop som är nationellt 
eller internationellt sällsynt. Förekomst 
av N2000-naturtyp. 

Högt biotopvärde Förväntade biotopkvaliteter förekommer 
i stor omfattning och har god kvalitet. 
Biotopkvaliteterna bedöms inte kunna 
bli avsevärt bättre i regionen. 

Förekomst av biotop eller N2000-
naturtyp som är hotad i ett nationellt 
eller internationellt perspektiv. 

 

Biotopkvaliteter avser de faktorer om bygger upp och karaktäriserar en viss biotop. Exempel på 
viktiga kvaliteter hos en biotop för att den ska ha betydelse för biologisk mångfald (naturvärde) 
presenteras i tabell 5. Vid bedömningen av biotopens sällsynthet och hotbild görs detta ur ett 
regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Ju mer sällsynt eller hotad biotop desto högre 
naturvärde.  

Tabell 5. Sammanställning av exempel på biotopkvaliteter som kan förekomma i en naturmiljö. 

Biotopkvaliteter Innebörd 

Naturlighet Frånvaro av negativ mänsklig verksamhet som leder till utarmning av biologisk mångfald, 
exempelvis dränering, skogsavverkning, gödsling, föroreningar, nedskräpning, vattenreglering 
eller trålning. 

Störningsregimer Processer som formar livsmiljöer som exempelvis vattenströmmar, översvämningar, brand, 
ras men även människoskapade processer såsom slåtter och bete. 

Strukturer Exempelvis olikådrighet, flerskiktning (fält-, busk- och trädskikt), vågexponering, lä från vind. 

Element Exempelvis död ved, stenblock, gamla träd, forsar, rev och blottad sand. 

Kontinuitet Strukturer och processer som funnits under lång tid. 

Naturgivna 
förutsättningar 

Abiotiska (icke biologiska) faktorer som bygger upp livsmiljöer och lokalklimat. Exempelvis 
hydrologi, topografi, jordarter, syrgashalt, salthalt, pH och solexponering. 

Områdets läge, 
storlek och form 

Exempelvis småskalighet och variation i odlingslandskapet eller större sammanhängande 
naturområden. Ibland kan gränsen mellan olika naturtyper, exempelvis skogsbryn, vara av 
störst betydelse för biologisk mångfald i ett område. 

Förekomst av 
nyckelarter 

Nyckelarter bygger upp livsmiljöer för många andra arter exempelvis blommande växter som 
ger födoresurser åt insektslivet eller tångskogar som skapar uppväxtmiljöer för fiskyngel. 
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Avgränsningar 

Det bör framhållas att en NVI enligt standarden endast omfattar bedömning av nuvarande 
naturvärden. En NVI innefattar således inte någon bedömning av ett områdes betydelse för 
friluftslivet, geologiska värden eller kulturmiljövärden men kulturhistoriska spår kan inkluderas 
om de har betydelse för biologisk mångfald (till exempel gärdsgårdar). En NVI omfattar enligt 
standarden inte heller någon konsekvensbedömning av planerad exploatering, bedömning av 
framtida naturvärde eller ekosystemtjänster. Däremot är resultaten från en NVI ett viktigt 
underlag för planering, miljökonsekvensbeskrivningar, detaljplaner/översiktsplaner och liknande 
för att i dessa handlingar kunna bedöma konsekvenser av exploatering, hur negativ påverkan på 
mångfalden kan undvikas i möjligaste mån eller hur naturvärden kan förstärkas genom 
skötselåtgärder.  

Tillägg 

En NVI kan enligt svensk standard kompletteras med olika tillägg enligt nedan. 

Tillägget naturvärdesklass 4  

Innebär att naturvärdesobjekt med visst naturvärde avgränsas på samma sätt som 
naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde.  

Tillägget fördjupad artinventering  

Riktar sig mot specifika arter eller artgrupper som i vissa fall kräver riktade inventeringar för att 
kunna bedöma utbredning inom inventeringsområdet, exempelvis fridlysta eller starkt hotade 
arter som kan kräva extra hänsyn eller dispens. 

Tillägget generellt biotopskydd 

Innebär att områden som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § Miljöbalken 
(MB) och 5 § Förordning om områdesskydd (FOM, 1998:1252) identifieras och kartläggs. Det 
finns sju olika biotoper som omfattas av detta skydd: alléer, källa med omgivande våtmark i 
jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. 

Tillägget värdeelement  

Innebär att strukturer med särskild betydelse för områdets biologiska mångfald eftersöks och 
kartläggs. Olika biotoptyper kan ha olika värdeelement som exempelvis kan bestå av samlingar av 
sten, vattenmiljöer, död ved, skyddsvärda träd, sandblottor, strandbrinkar, klippor och hällkar. 
Värdeelement redovisas även om de ligger utanför avgränsade naturvärdesobjekt. 

Skyddsvärda träd är träd som har ett särskilt värde för biologisk mångfald. Egenskaper som gör ett 
träd skyddsvärt är hög ålder, grovlek (olika minimidiameter i brösthöjd för olika trädslag men 80 
cm är ett generellt riktvärde), förekomst av mulm, håligheter, savflöden, död ved och 
naturvårdsarter samt döda stående eller liggande träd med en diameter på minst 30 cm i basen. 
Organismer som kan vara knuta till skyddsvärda träd och som använder dessa som livsmiljö är 
vedlevande insekter, kryptogamer (mossor, lavar och svampar), fladdermöss som kan ha 
daggömmen och yngelkolonier i hålträd samt födosökande hackspettar och hålhäckande fåglar.  
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Naturvårdsverket har även en definition för så kallade särskilt skyddsvärda träd som har mycket stor 
betydelse för mångfalden eftersom dessa typer av träd ofta är ovanligt förekommande. Både 
levande och döda träd ingår i definitionen ”särskilt skyddsvärda träd” och definieras som: 

− Jätteträd - träd grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 

− Mycket gamla träd - gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

− Grova hålträd - träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 
huvudstam 

Metoden för inventering av skyddsvärda träd baseras på Naturvårdsverkets manual för 
inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet samt Skogsstyrelsens handbok för 
nyckelbiotopsinventering som innehåller riktlinjer för hur skyddsvärda träd identifieras. Tidigare 
rapporterade skyddsvärda träd på Trädportalen har inte kartlagts igen men det har kontrollerats 
att träden fortfarande står kvar inom fältstudieområdet. 

Tillägget kartering av Natura 2000-naturtyp  

Innebär att påträffade naturtyper som omfattas av EU: Art- och habitatdirektiv bilaga 1 (Rådets 
direktiv 92/43/EEG) kartläggs och redovisas på en karta. En bedömning av respektive naturtyps 
status har gjorts. 

Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst  

Innebär att påträffade naturvårdsarter i form av skyddade arter (fridlysta eller Natura 2000-arter) 
och rödlistade arter kartläggs med en geografisk noggrannhet på 1-5 meter och redovisas på en 
karta.  

Detsamma kan även gälla för invasiva arter. De invasiva arter som eftersökts i inventeringen är de 
som finns upptagna i EU:s förteckning över invasiva arter i EU (förordning 2018:1939) samt 
arter som anses vara invasiva i Sverige enligt Naturvårdsverket (de mest problematiska) (tabell 6). 
Arterna som finns upptagna i EU:s förteckning omfattas av ett regelverk som innebär att arterna 
måste bekämpas där de påträffas. Ett sådant regelverk finns inte för arterna som 
Naturvårdsverket anser vara invasiva men arter såsom parkslide och vresros, exempel på två arter 
som anses invasiva enligt Naturvårdsverket, kan skapa nog så stora problem som arterna i EU:s 
förteckning och bör därför inte spridas och bör bekämpas om resurser finns. 

 

Tabell 6. Växtarter som anses invasiva inom EU enligt EU:s förordning om invasiva arter (som förekommer i 
Sverige) och som anses invasiva inom Sverige enligt Naturvårdsverket. 

EU:s förordning om invasiva arter (förordning 
2018:1939) 

Naturvårdsverkets lista över invasiva arter i Sverige 
(de mest problematiska) 

Gudaträd, Ailanthus altissima Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus 

Gul skunkkalla, Lysichiton americanus Jätteslide, Reynoutria sachalinensis  

Jättebalsamin, Impatiens glandulifera Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis 

Jätteloka, Heracleum mantegazzianum Parkslide, Reynoutria japonica 

Sidenört, Asclepias syriaca Sjögull, Nymphoides peltata 

Smal vattenpest, Elodea nuttallii Sydfyrling/vattenkrassula, Crassula helmsii 

Tromsöloka, Heracleum persicum Vattenpest, Elodea canadensis 

 Vresros, Rosa rugosa 
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INLEDNING 

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

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

1 OBJEKT 

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Catena Projekt AB utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning i samband med utredning av nytt detaljplanområde i norra delen av Bjuvs 
kommun. Översiktlig utbredning av undersökningsområdet redovisas i figur 1. 

 

Figur 1. Översiktlig karta med undersökningsområdet markerat med röd polygon. Karta hämtad från min 
karta (lantmäteriet) 2022-02-10. 
 
Ulf Stanley har varit beställarens kontaktperson. Anna Vindelman har varit uppdragsansvarig på 
Tyréns Sverige AB och Jesper Härling har varit geoteknisk handläggare. Intern granskning har 
utförts av Anna Falk. 

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 

Utförd undersökning syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska och hydrogeologiska 
förutsättningarna inför utveckling av fastigheten med industri- och lagerbyggnader samt 
parkering och dagvattenhantering. Utförd undersökning ska utgöra underlag inför fortsatt 
planering och projektering av nytt detaljplaneområde. 
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3 UNDERLAG 

Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport: 

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

[2] Skissförslag på tänkt exploatering, erhållet av Catena, daterad 2021-10-22. 

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av undersökningsmetoder inför nu utförd 
undersökning har [1] studerats i vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras 
av glacial finlera. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till 10–30 m. 

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

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

 
Tabell 1. Fältundersökningar. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

CPT, CPTu/ 
Spetstrycksondering 

SS-EN ISO 22476-1:2012/SGF Rapport 1:2013 

Ej Europastandarder  

Jb-2-sondering SGF Rapport 4:2012/SGF Rapport 1:2013 

Provtagningar  

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

Markradonmätning Passiv provtagning, SGF Rapport 2:2013 

 
Tabell 3. Laboratorieundersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688-1 

Materialtyp AMA Anläggning 20 

Tjälfarlighet AMA Anläggning 20 

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 

Markradon Se bilaga 2 
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Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006 

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 

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

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 

Området består av odlad åkermark, se figur 2. Östra delen av området ligger generellt på en 
högre nivå.  

Inom området finns två åkerholmar. En grusväg korsar området i väst-östlig riktning. Ett relativt 
djupt dike rinner söderut från grusvägen i västra delen av området.  

 

Figur 2. Ytbeskaffenheten inom undersökningsområdet vid 22T09 mot väster. Foto: Fältpersonal. 
 
Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +14,9 och+19,5. 

6.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

En befintlig kulvert ligger inom den norra delen av området som sammanbinder 
dagvattenhantering från industriområdet i norr med diket söder om grusvägen. En annan kulvert 
sträcker sig även österut mot järnvägen.  

Vid tidpunkten för utförda undersökningar fanns inom eller i anslutning till 
undersökningsområdet markförlagda ledningar för el, tele, VA. Högspänningsluftledningar finns 
direkt väster om aktuellt område. 
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7 POSITIONERING 

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

 Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30. 

 Höjdsystem: RH 2000. 

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella sonderingar omfattar: 

 CPTu-sondering (CPT) i 12 st undersökningspunkter. 

 Jordberg-sondering (JB-2) i 2 st undersökningspunkter. Spolmedel: tryckluft.  

 Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 7 st undersökningspunkter. 

 Installation av spårfilm för mätning av markradon (Rn) i 4 st undersökningspunkter. 

Utförda undersökningar i bilaga 4 och bilaga 5 samt i plan och sektion på ritningarna G-11-1-
001, G-11-2-001 och G-11-2-002. 

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Undersökningarna har utförts under 24:e januari till 26:e januari. 

8.3 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbetet har utförts av Martin Wiberg, Rickard Andersson och Toni Borg, fältingenjörer på 
Tyréns Sverige AB. 

8.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 

Utförda undersökningar har utförts med borrbandvagnar av modell 605. Kalibreringsprotokoll 
redovisas på begäran. 
 
Tabell 5. Utrustning och kalibrering. 

Utrustning Datum Kalibrerad av 

Borrbandvagn 600 2021-12-16 Niclas Panasco, Geotech AB 

Borrbandvagn 21599 2020-12-16 Ove Karlsson, Geotech AB 

CPT 5565 2021-12-18 Alexander Dahlin, Geotech AB 

CPT 5726 2021-07-06 Joakim Tingström, Geotech AB  

Areafaktorer CPT 5565: a=0,845 b=0,000 
Areafaktorer CPT 5726: a=0,827 b=0,001 

8.5 PROVHANTERING 

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

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: 

 Jordartsbenämning av 16 st prover. 

 Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 37 st prover. 

 Bestämning av vattenkvot och flytgräns av 5 st prover. 

 Analys av radonhalt i jordluft på 4 st spårfilm. 

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1. Laboratorieanalysresultat avseende 
markradon redovisas i bilaga 2. 

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Laboratorieundersökningar har utförts under 11:e januari och 15:e januari. 

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER 

Laboratorieundersökningar har utförts av Jonas Åkerman, geolog på Tyréns Sverige AB.  

Laboratorieanalyserna avseende markradon har utförts av Gilbert Jönsson, Radonanalys GJAB. 

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

 Installation av grundvattenrör (Rf) i 4 st undersökningspunkter. Installerade 
grundvattenrör utgörs av PEH-rör (Ø=50 mm) med 1 m filterlängd.  

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i plan och sektion på ritningarna G-11-1-001, 
G-11-2-001 och G-11-2-002. 

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under 26:e januari, 7:e februari samt 8:e mars. 

Installerade grundvattenrör planeras att lodas regelbundet 1 gång/månad under minst ett 
halvår.  

10.3 FÄLTINGENJÖRER 

Installation av grundvattenrören har utförts av Martin Wiberg och Rickard Andersson, Tyréns 
Sverige AB.  

Lodning av grundvattennivåer efter installationstillfället har utförts av Tomas Fällman, Tyréns 
Sverige AB.  

11 HÄRLEDDA VÄRDEN 

11.1 JORDARTSBESKRIVNING 

Jordprofilen utgörs generellt av humushaltig lera som underlagras av lera.  

Överst har humushaltig lera påträffats och dess mäktighet varierar mellan 0,3 och 0,5 meter. 
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I undersökningspunkt 22T01 och 22T06 består ytlagret av fyllning. Fyllningen utgörs av lera och 
humushaltig lera och visar en mäktighet om 0,3 meter. 

Lera, med inslag av tunna siltskikt, påträffas ner till avslutad skruvprovtagning 4,0 meter under 
markytan. Uppmätt vattenkvot varierar mellan 29 och 40 %. Uppmätt konflytgräns varierar 
mellan 56 och 69 %.  

CPTu-sonderingar har avbrutits på mellan 4,8 och 8,5 meter under markytan. I 
undersökningspunkt 22T08 har CPTu-sonderingar utförts ner till metodstopp 4,5 meter under 
markytan.  

Utförd JB2-sondering i undersökningspunkt 22T10 har en tolkad bergyta på 19,0 meter under 
markytan.  

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

11.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER 

Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (odränerad skjuvhållfasthet c ) samt 
deformationsegenskaper (-modul) från utförda CPT-sonderingar redovisas i bilaga 3.  

Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997–1 (Eurokod 7) och SGI Information 3 och 
15.  

Vid framtagning av lerans skjuvhållfasthet, förkonsolideringstryck och OCR har korrigering med 
ledning av konflytgräns (60 %) utförts.   

-modul för lera har utvärderats från härledda värden på c . Vid utvärdering av -modul under 
odränerade förhållanden har följande samband använts: 

 = 250 ∗ c . 

Effektiva (dränerade) hållfasthetsparametrar för lera kan utvärderas empiriskt enligt: 

c = 0,1 ∗ c  

′ = 30°

11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

Vid utförda skruvprovtagningar har en fri vattenyta noterats i ett borrhål på djup om 2,4 m u my, 
se ritning G-11-2-001 och G-11-2-002 

I installerade grundvattenrör har grundvattennivån mätts vid två tillfällen efter 
installationstillfället, med noteringar om grundvatten på nivåer som anges i tabell 6, se även 
bilaga 6. 
 
Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör. 

Undersökningspunkt Marknivå Spetsnivå 
Uppmätt grundvattennivå 

2022-01-26 2022-02-07 2022-08-03 

22T03GW +16,3 +11,3 +15,7 +15,7 +15,6 

22T06GW +15,5 +11,6 +11,7* +13,2 +14,4 

22T09GW +18,9 +15,0 TORR* +15,6 +17,5 

22T10GW +15,0 +11,0 +12,8* +14,5 +14,2 

* Avläst grundvattennivå bedöms som ej stabiliserade nivåer 

11.4 MARKRADON 

Markradon har mätts i undersökningspunkterna 22T03, 22T06, 22T09 och 22T10. Mätningarna 
påvisar uppmätta markradonhalter mellan 5,3 och 15,8 kBq/m3, se bilaga 2. 
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12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Jordberg-sondering i en undersökningspunkt, 22T08, kunde inte slutföras på grund av 
spolproblem samt svårigheter att avgöra vad som framtvingar metodstoppet. Efter att fått 
avsluta 3 gånger på grund av detta bestämdes att sonderingen skulle avbrytas. 

13 ÖVRIGT 

För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och 
ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: www.sgf.net. 
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Catena Projekt AB Utfört av: J.Åkerman
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2022-02-15

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Konflyt-
gräns

Vatten-
kvot      

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

22T01 0,00 - 0,30 grå FYLLNING av lera och humushaltig lera Mg[cl, hucl] 4B 3
0,30 - 1,00 grå och brun LERA Cl 4B 3
1,00 - 2,00 brun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 59 29 4B 3
2,00 - 3,00 brun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3
3,00 - 4,00 brun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3

22T03 0,00 - 0,30 brun något humushaltig LERA (hu)Cl 4B 3
0,30 - 0,50 grå LERA Cl 4B 3
0,50 - 1,00 grå LERA Cl 4B 3
1,00 - 2,00 grå LERA Cl 69 40 4B 3
2,00 - 3,00 grå LERA Cl 4B 3
3,00 - 4,00 grå LERA Cl 56 31 4B 3

22T06 0,00 - 0,30 gråbrun FYLLNING av lera och humusjord Mg[cl, hu] 5B 4 fältklassad
0,30 - 0,70 grå LERA Cl 4B 3 fältklassad
0,70 - 1,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
1,00 - 2,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
2,00 - 3,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
3,00 - 4,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning
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320245 - Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun Littera: 320245
Catena Projekt AB Utfört av: J.Åkerman
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2022-02-15

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Konflyt-
gräns

Vatten-
kvot      

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

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

22T09 0,00 - 0,50 brun humushaltig LERA huCl 5B 4 fältklassad
0,50 - 1,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
1,00 - 2,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
2,00 - 3,00 grå LERA Cl 4B 3 fältklassad
3,00 - 4,00 grå LERA Cl 4B 3 fältklassad

22T10 0,00 - 0,40 brun humushaltig LERA huCl 5B 4 fältklassad
0,40 - 1,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
1,00 - 2,00 gråbrun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
2,00 - 3,00 grå LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
3,00 - 4,00 grå LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad

22T11 0,00 - 0,30 gråbrun LERA Cl 4B 3
0,30 - 0,80 grå och brun LERA Cl 4B 3
0,80 - 2,00 brun LERA med tunna siltskikt Cl(si) 61 32 4B 3
2,00 - 3,00 grå LERA Cl 4B 3
3,00 - 4,00 grå LERA Cl 57 32 4B 3

22T14 0,00 - 0,30 brun humushaltig LERA huCl 5B 4 fältklassad
0,30 - 0,70 gråbrun LERA Cl 4B 3 fältklassad
0,70 - 1,00 brungrå LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
2,00 - 3,00 grå LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
3,00 - 4,00 grå LERA med tunna siltskikt Cl(si) 4B 3 fältklassad
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RADONANALYS - GJAB
 

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

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

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

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2022-02-23        Sid 1(1) 

Rapport nr LE 22030   Till 

Tyréns AB 

Att.: Johnny Andersson 

Box 27 

      291 21 Kristianstad 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Vrams Gunnarstorp, Bjuv.  

Datum för ankomst och analys av filmer: 10/2-22 resp. 11/2-22. 

Jordart på mätplats:  . 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2022    (cm)    (kBq/m3)  

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

LE 9974 25/1-7/2      80      9,9 ± 1,7  vatten 

LE 9975      -“-       70      5,3 ± 1,3  vatten 

LE 10349 24/1-7/2      70    15,8 ± 2,4  vatten 

LE 10350 25/1-7/2      70    13,5 ± 2,2  vatten 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

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

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

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

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

grundvattennivå.  

 

Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallets nedre del. Mätvärdena är 

påverkade av vatten. Halterna kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå 

eller efter dränering. Det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation.  

 

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 

Bilaga 2 Sid 1 (1)
2022-02-23



Härledda värden

Uppdrag: Vrams Gunnarstorp 1:15 Uppdragsnummer: 320245
Handläggare: Jesper Härling Datum: 2022-02-23
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Härledda värden

Uppdrag: Vrams Gunnarstorp 1:15 Uppdragsnummer: 320245
Handläggare: Jesper Härling Datum: 2022-02-23
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Vrams Gunnarstorp 1:15
Logistikposition Söderåsen
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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

På initiativ av Catena Projekt AB har Bjuvs kommun upprättat en detaljplan för 
fastigheten Vrams-Gunnarstorp 1:15. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheterna för en etablering av lager- och logistikverksamheter på fastigheten. 
 
Med utgångspunkt från avgränsningssamrådet, 2020-02-03, har miljöbedömningen 
avgränsats till naturmiljö, vattenmiljö, landskapsbild, jordbruksmark, klimatpåverkan 
och klimatanpassning.  
 
Planområdet utgörs av 56 hektar flack bördig jordbruksmark. I norr gränsar 
planområdet mot Södra industriområdet i Åstorps kommun. Åt öster gränsar 
planområdet mot Söderåsbanan (järnväg). Mot väster och söder gränsar planområdet 
mot jordbruksmark.  

PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 
Planförslaget är flexibelt och tillåter bebyggelse med en generell höjd om 14 meter, 
men i planområdets centrala och norra del möjliggörs bebyggelse upp till 23 meter. 
Syftet är att tillåta en utbyggnad som ger möjlighet till ett effektivt nyttjande av 
marken samtidigt som bebyggelsens volymer anpassas till det öppna landskapet. I 
detaljplanen regleras även ytor för att bevara naturområden (med bestämmelsen n1), 
ge möjlighet för dagvattenhantering, allmänna underjordiska ledningar, samt att 
säkerställa erforderligt skyddsavstånd till järnväg och kraftledning. 
 
Infart till planområdet föreslås ske från Malmövägen väster om planområdet. Infarten 
går genom fastigheten Broby 50:2 m.fl.  

ALTERNATIV 

Planförslaget har föregåtts av en lokaliseringsutredning. I lokaliseringsutredningen 
utvärderades fastigheten i relation till sex alternativa lokaliseringar, samtliga belägna 
mellan Bjuv och Åstorp. Bjuvs kommun fann att en lokalisering till Vrams Gunnarstorp 
1:15 bedöms vara det mest lämpliga alternativet ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, 
framförallt på grund av det innebär en utvidgning av ett befintligt verksamhetsområde, 
vilket möjliggör en samlad bebyggelse samt att befintliga tekniska system kan nyttjas.  
 
Under arbetet med detaljplanen har flera olika utformningsalternativ studerats. En 3D-
modell, en landskapsbildsanalys och ett kvalitetsprogram har tagits fram för att 
planförslagets påverkan på landskapsbilden skulle kunna bedömas. Arbetet med 
landskapsbildsanalysen och kvalitetsprogrammet har påverkat och styrt såväl förslag 
till lokalisering av byggnader som höjderna av desamma.  
 
Nollalternativet, det vill säga miljöns sannolika utveckling om detaljplanen inte 
genomförs, bedöms innebära att området fortsatt kommer utgöras av jordbruksmark. 
Två detaljplaner som är under framtagande direkt väster om planområdet, vilka 
möjliggör verksamhetsområde, antas vara färdigutbyggda i nollalternativet.  

KONSEKVENSER 

Planförslaget tar jordbruksmark i anspråk, vilket innebär att den inte längre kommer 
vara möjlig att använda för livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken är bördig vilket ger 
den ett högt värde. Att ta 56 hektar bördig jordbruksmark i anspråk bedöms medföra 
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stora negativa effekter. Ett högt värde kombinerat med stora negativa effekter bedöms 
medföra stora negativa konsekvenser ur ett resurshushållningsperspektiv. Och 
motverkar möjligheten till en stärkt livsmedelsförsörjning. Genomförandet av 
planförslaget bedöms motverka uppfyllnad av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  
 
Planområdet utgörs av konventionellt odlad jordbruksmark i avsaknad av några 
dokumenterade naturvärden. Fyra biotopskyddade objekt finns inom området (tre 
småvatten och en åkerholme). Inget av dessa områden bedöms dock inneha sådana 
biotopkvaliteter att de uppfyller kriterierna för naturvärdesklass 4, Visst naturvärde.  
 
Till följd av att området helt saknar objekt eller strukturer av naturvärde bedöms risken 
för negativa effekter huvudsakligen vara kopplad till den förlust av livsmiljöer för djur 
och växter som indirekt kan komma att uppstå som en följd av en ökad mänsklig 
aktivitet, buller eller ljusförorening inom planområdet. Området har emellertid inget 
högre värde som livsmiljö för de arter som tidigare observerats i området och 
sannolikt är det enbart ett fåtal individer av arten rapphöna som potentiellt nyttjar 
området för häckning. Planförslagets bedöms därför potentiellt ge upphov till en 
liten/obetydlig konsekvens för rapphöna jämfört med ett nollalternativ. 
 
De öppna gräsmarker, dammar och översvämningsytor som tillskapas genom 
planförslaget har potential att generera positiva effekter för biologisk mångfald och 
därmed bidra positivt till miljömålet Ett rikt växt och djurliv jämfört med ett 
nollalternativ. 
 
Planområdet gränsar till ett befintligt verksamhetsområde, men utgör en del av ett 
öppet flackt jordbrukslandskap som karaktäriseras av långa siktlinjer. I närheten av 
planområdet finns riksintresseområden för rekreation och kulturmiljö, varför 
planområdet bedöms ha ett måttligt värde med avseende på landskapsbilden. 
Planförslaget innebär att det öppna jordbrukslandskapet ersätts av storskaliga 
byggnader för lager och logistik, vilket bedöms medföra måttligt negativa effekter. Ett 
måttligt värde kombinerat med måttligt negativa effekter bedöms medföra måttligt 
negativa konsekvenser ur ett landskapsbildsperspektiv. Genomförandet av 
planförslaget bedöms dock inte motverka uppfyllnad av miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Med planerad exploatering förändras föroreningsbelastningen till recipienten. 
Dagvattnet från planområdet berör två ytvattenförekomster: Humlebäcken som i sin 
tur rinner ut i Vege å. Vattenmiljön och kravet att nå uppsatta miljökvalitetsnormer 
bedöms utgöra ett stort kommunalt och regionalt intresse och därmed bedöms värdet 
vara måttligt. Dagvattendammar och fördröjning av dagvatten föreslås inom 
planområdet och ett flöde motsvarande naturlig avrinning tillåts avledas till befintligt 
dikningsföretag. I plankartan avsätts ytor för dagvattendammar. 
 
Genomförs planförslaget beräknas halterna av näringsämnen komma att minska vilket 
är positivt för den ekologiska statusen i ytvattenrecipienterna Humlebäcken och Vege 
å. Däremot beräknas planförslaget generera något ökade utsläpp av metaller (Ni, Cd, 
Hg) jämfört med ett nollalternativ, varför effekten bedöms bli liten negativ.  Ett måttligt 
värde kombinerat med en liten negativ effekt bedöms medföra små negativa 
konsekvenser ur ett vattenmiljöperspektiv. Den reducering av näringsämnen som blir 
en följd av planförslaget bedöms bidra positivt till miljökvalitetsmålen Levande sjöar 
och vattendrag samt Ingen övergödning. 
 
I och med att klimatomställningen utgör ett akut problem som behöver lösas för att 
undvika omfattande konsekvenser för både människor och biologisk mångfald bedöms 
värdet av klimatreducerande åtgärder vara högt. Planförslaget är lokaliserat inom ett 
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område som av Region Skåne i ”Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 
Skåne” bedöms uppvisa särskilt goda förutsättningar när det gäller att utveckla 
transportlösningar som omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala transporter”. 
Området mellan Bjuv och Åstorp betraktas därför av Region Skåne som en av de två 
viktigaste markreserverna i Skåne när det kommer till potentiella utvecklingslägen för 
framtida logistikanläggningar. Vald lokalisering bedöms därför skapa goda 
förutsättningar att minska den klimatbelastning som orsakas av utsläpp från 
transporter. Vidare bedöms den förlust av kollagringspotential som uppkommer till 
följd av planförslaget till viss del kunna begränsas till följd av att delar av området 
förblir grönt. Effekten bedöms därför som liten negativ. Det höga värdet och små 
negativa effekter innebär att genomförandet av planförslaget bedöms medföra 
måttliga negativa konsekvenser jämfört med ett nollalternativ. Planförslaget bedöms 
dock skapa förbättrade förutsättningar för att minska den klimatbelastning som 
orsakas av transporter och därmed förbättrade möjligheter att uppnå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

FORTSATT ARBETE OCH UPPFÖLJNING 

I det fortsatta arbetet behöver hänsyn tas till naturmiljövärden som ska bevaras, inte 
minst de träd som finns i anslutning till de biotopskyddade objekt som bevaras inom 
området. Vad gäller vattenmiljö behöver hänsyn tas så att dag- och länshållningsvatten 
renas före utsläpp samt att grumling i diket undviks. 
 
Kommunen bör följa upp att dagvattenhanteringen säkerställs innan byggnation 
påbörjas. Skötselplan behöver tas fram för drift och underhåll av föreslagna 
dagvattenanläggningar för att säkerställa dess funktion över tid. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

På initiativ av Catena Projekt AB har Bjuvs kommun upprättat en detaljplan för 
fastigheten Vrams-Gunnarstorp 1:15. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheterna för en etablering av lager- och logistikverksamheter på fastigheten. 
 
Detaljplan och MKB har varit föremål för samråd. En första version av denna MKB togs 
fram till samrådet. Inför granskningsskedet har MKB kompletterats och omarbetats i 
syfte att tillmötesgå de synpunkter på planförslag och MKB som framfördes under 
samrådet. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLANEN 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, belägen i norra 
delen av Bjuvs kommun. I norr angränsar planområdet till Åstorp, se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Planområdet ligger söder om Åstorp, området ligger inom röd polygon.   

Planområdet är ca 56 hektar och utgörs idag av åkermark. Området är beläget i flack 
terräng och marknivåerna inom området varierar mellan ca +14 och +20 m ö.h. 
(höjdsystem RH2000). De lägsta markhöjderna återfinns i planområdets södra del och 
de högsta markhöjderna i planområdets nordöstra del. Planområdet genomkorsas av 
ett dike. Diket som sträcker sig i nord-sydlig riktning är delvis kulverterat och delvis 
öppet. Diket mynnar i Kölebäcken ca 150 meter söder om områdets södra gräns.  
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I norr avgränsas planområdet av befintligt verksamhetsområde och gränsen till Åstorps 
kommun. Öster om planområdet löper Skånebanan (delsträcka Helsingborg-Åstorp). 
Marken söder och väster om planområdet utgörs av jordbruksmark med inslag av 
spridd gårdsbebyggelse. 
 
Inom planområdet finns fyra objekt vilka omfattas av det generella biotopskyddet 
enligt 7 kap 11§ i miljöbalken. Objekten utgörs av en åkerholme, ett öppet dike samt 
två småvatten. För beskrivningar av objekten, se avsnitt 6.3 Naturmiljö.  
 
Öster om planområdet ligger Söderåsen. Söderåsen är en urbergshorst mestadels 
bevuxen av ädellövskog. Delar av Söderåsen är utpekat som nationalpark och 
Söderåsen berörs också av riksintresseområden för naturvård, friluftsliv och 
kulturmiljö. I övrigt domineras omgivningen av storskalig jordbruksmark. 
 
Väg E4 passerar planområdet i väster. Malmövägen, som ligger strax väster om 
planområdet, kommer att vara anslutningsväg från planområdet till E4:an.  

2.2 RIKSINTRESSEN 

 

Figur 2. Riksintressen i anslutning till planområde, Vrams Gunnarstorp 1:15. 

Riksintresse jordbruk (3 kap. 4 § MB) 
Planområdet utgörs idag till största delen av brukad jordbruksmark.  
 
Jordbruk är enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken av nationell betydelse vilket innebär att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Det är med andra ord inte tillräckligt att den ansökta bebyggelsen syftar till att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse för att den ska vara tillåtlig enligt 3 kap. 4 § 
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MB. Det krävs dessutom att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 § MB) ”Söderåsen”  
Söderåsen (FM 05) utgör ett topografiskt spännande och strövvänligt landskap som 
sträcker sig från Röstånga i sydost till Åstorp i nordväst. Riksintresset omfattar således 
delar av Bjuv, Svalöv, Åstorp och Klippans kommuner. Åsens artrika och 
lövskogsdominerande landskap utgör, tillsammans med dess sprickdalar och 
utblickspunkter, ett lättillgängligt och populärt besöksmål. Inom åsens södra delar 
återfinns Söderåsens nationalpark som årligen besöks av 300 000 – 500 000 personer. 
Från nord- till sydspetsen av åsen löper Skåneleden, vilken är lättillgänglig med såväl 
bil som de lokaltåg som stannar i tätorterna Bjuv och Åstorp. Sträckan mellan de större 
tätorterna och nationalparken trafikeras av busslinjer och det finns gott om olika 
boenden och serviceutbud i anslutning till riksintresset. Riksintresset är därför utpekat 
med huvudkriteriet att området erbjuder särskilt goda förutsättningar för berikande 
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö. Stödkriterierna innefattar följande: 
 

 Intresseväckande natur- och kulturvärden, 
 Orördhet, 
 Stillhet/tystnad/låg ljudnivå, 
 Tilltalande landskapsbild, 
 Särprägel och artrikedom, 
 Variationsrik topografi, 
 Tålighet mot slitage, 
 Förutsättningar att vårda området, 
 Förekomst av anläggningar, service, parkering och informationsskyltar 
 Förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder, 
 Tillgänglighet inkl. frånvaro av hinder för områdets användning för 

friluftsändamål. 
 
Bland de åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt bedöms kunna 
skada områdets värden framhålls särskilt bebyggelseexploatering, anläggande av 
vindkraft, täktverksamhet samt bullerstörande verksamheter. Även negativ visuell 
inverkan, framför allt på utblickarna från utsiktsplatserna Kopparhatten, Hjortsprånget 
och Lierna utmed Skäralidsdalen, bedöms påtagligt kunna skada områdets värden. 
 
Riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § MB) ”Söderåsen med vattendrag och 
Jällabjär”  
Riksintresset Söderåsen med vattendrag och Jällabjär (N 48) avgränsas i väster av 
järnväg mellan Helsingborg-Åstorp (”Skånebanan”) och ligger således i direkt 
anslutning till planområdet. Området sammanfaller i hög grad med riksintresset 
Söderåsen (FM 05) och omfattar även det delar av Bjuv, Svalöv, Åstorp och Klippans 
kommuner. 
 
Område är av riksintresse för naturvården då det är geovetenskapligt intressant, 
uppvisar särskilt höga naturvärden, är ostört och inrymmer en stor mångfald av 
naturtyper. I värdebeskrivningen framhålls de representativa odlingslandskapen invid 
åsarna Bensige och Gillastigs fälad-Härsnäs-Jällabjär särskilt, liksom de art- och 
individrika växtsamhällen som är kopplade till ängs- och naturbetesmarkerna vid 
Orröd, Grindhus, Liaängen och Gillastigs fälad. Stora värden för såväl flora som fauna 
är även knutet till de förhållandevis opåverkade vattendrag som löper inom områdets 
stora raviner. Vidare innefattar området Traneröds mosse som är ett värdefullt 
myrkomplex med högt värderade topogena kärr. 
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Syftet med riksintresset är att bevara, skydda och utveckla, för området, unika värden. 
Bland de åtgärder, verksamheter och andra intressen som bedöms kunna skada 
områdets värden framhålls minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, 
skogsplantering inom jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av 
gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikning, täkter, luftledningar och 
vägdragningar.   
 
Riksintresse för kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) Vrams Gunnarstorp – Norra Vram  
Det kuperade slotts- och parklandskapet med tillhörande park- och allésystem som 
omger slottet Vrams Gunnarstorp är, tillsammans med Norra Vrams sockencentrum av 
riksintresse för kulturmiljövården (M19). Riksintresset innefattar även det bevarade 
vägsystem som förbinder slottet och Norra Vrams sockencentrum. 
 

 
Figur 3. Fotografi taget från Vramsvägen, strax norr om korsningen mellan Vramsvägen och 
Söderåsvägen. Sikt nordvästlig mot föreslaget planområde. 

Riksintresse kommunikationer väg/järnväg 
Väg E4 (Helsingborg-Haparanda) passerar 1 km väster om planområdet. Den berörda 
delsträckan ”genom Skåne” är en del av det utpekade kollektivtrafiknätet, är av särskild 
betydelse för dagens godstransporter samt ingår i det rekommenderade nätet för 
transport av farligt gods. Vägen utgör anslutning till Helsingborgs hamn och 
kombiterminal vilka är utpekade som riksintressen. Väg E4 ingår också i det av EU 
utpekade transportnätverket Trans-European transport Network (TEN-T), vilket innebär 
att den är av särskild internationell betydelse. Väg E4 är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. 
 
I öster angränsar planområdet till Skånebanan (delsträcka Helsingborg-Åstorp) som är 
en enkelspårig elektrifierad bana. Skånebanan som sträcker sig mellan Helsingborg 
och Kristianstad förbinder Västkustbanan, Södra stambanan samt Blekinge kustbana 
och järnvägen har därför en interregional betydelse. Skånebanan är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. 
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Öster om Skånebanan löper också järnväg i form av Söderåsbanan (delsträcka Åstorp-
Teckomatorp). Även Söderåsbanan utgörs av ett elektrifierat enkelspår. Söderåsbanan 
är ett godsstråk genom Skåne som går mellan Ängelholm och Trelleborg. Sträckan 
ingår som TEN-bana i det strategiska godsnätet och utgör en viktig länk i det 
internationella godstransportnätet. 

2.3 PLANER 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Bjuvs kommun är från 2006 och antogs 2009-05-28 (Bjuvs 
kommun 2009). Planförslaget för fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 bedöms vara 
förenligt med översiktsplanen då området i översiktsplanen är utpekat som 
verksamhetsområde, se Figur 4. Arbete med en ny översiktsplan för Bjuvs kommun 
pågår. Ny översiktsplan har ännu ej ställts ut för samråd. 
 

 

 
Figur 4. Området är en del av ett utpekat verksamhetsområde i översiktsplanen. Röd polygon visar 
området för planprogrammet. Källa: Bjuvs kommuns översiktsplan (Bjuv, 2006).  

Detaljplaner 
Fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 omfattas inte av någon detaljplan. 
Det pågår arbete med en detaljplan i Åstorp, Broby industriområde (Broby 50:2 m.fl.), 
som gränsar till planområdets västra gräns, se Figur 5. Planen syftar till att pröva 
möjligheterna för att utöka verksamhetsområde Åstorp Södra söderut. Skedet är 
granskning. Väster om detaljplanen för Broby industriområde har arbetet precis börjat 
för ytterligare en detaljplan, Broby väster, med syfte att pröva förutsättningarna för att 
utöka verksamhetsområdet väster om Malmövägen.  
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Figur 5. I blått markeras ytor som omfattas av Åstorps kommuns bebyggelseplaner, ” Broby 
industriområde” samt Broby väster. Kartkälla: Åstorps kommun, pågående detaljplaner, 2022-06-27. 

3 PLANFÖRSLAGET 
Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 medger verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan (lager och logistikverksamhet) samt restaurang. I detaljplanen 
regleras även ytor för att bevara naturområden (med bestämmelsen n1), ge möjlighet 
för allmänna underjordiska ledningar, samt att säkerställa erforderligt skyddsavstånd 
till järnväg och kraftledning se Figur 6.  
 

 
Figur 6. Plankarta, Vrams Gunnarstorp 1:15. 

Höjden på bebyggelsen regleras generellt till 14 meter, men i planområdets centrala 
och norra del möjliggörs bebyggelse upp till 23 meter. Syftet är att tillåta en 
utbyggnad som ger möjlighet till ett effektivt nyttjande av marken samtidigt som 



 
 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-07-15 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
14(52) 

bebyggelsens volymer anpassas till landskapet. Detaljplanen har höjdsatts och ytor har 
avsatts för dagvattendammar. I detaljplanen regleras därtill att minst 35 % av marken 
ska vara genomsläpplig. 
 
Infart till planområdet föreslås ske från Malmövägen väster om planområdet. Infarten 
går genom fastigheten Broby 50:2 m.fl.  
 
Ny bebyggelse föreslås att placeras som en rygg i öst/västlig riktning på den norra 
delen av fastigheten och möter det befintliga industriområdet i Åstorp kommun. I den 
södra och östra delen av fastigheten föreslås volymerna att placeras i en nord/sydlig 
riktning. Detta för att öppna upp området mot söder och möta odlingslandskapet med 
gavlar. Utöver bebyggelse föreslås rangerytor, parkeringsytor, dagvattendammar, stråk 
för gående och cyklister samt grönytor för ekosystemtjänster så som ökad biologisk 
mångfald, rekreation, infiltration av vatten, upplevelser och klimatreglering, se Figur 7. 
 

 
 
Figur 7. Strukturplan för planområdet. Källa: Strukturplan, Tyréns, 2022a. 

4 ALTERNATIV 

4.1 LOKALISERINGSALTERNATIV 

Planförslaget har föregåtts av en lokaliseringsutredning. I lokaliseringsutredningen 
utvärderades fastigheten i relation till sex alternativa lokaliseringar, samtliga belägna 
mellan Bjuv och Åstorp, se Figur 8. Samtliga studerade lokaliseringar har utvärderats 
utifrån följande, på förhand uppsatta, utvärderingskriterier: 
 

 Förenlighet med gällande översiktsplan samt strukturplan för Familjen 
Helsingborg 
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 Infrastruktur i form av väg/järnväg samt tillgänglighet för gående, cyklister och 
kollektivtrafik 

 Exploateringsmöjligheter i form av möjlighet för att upprätta markavtal, ytans 
storlek, exploateringskostnader, möjligheter att ansluta till kommunaltekniska 
anläggningar m.m. 

 Detaljplanens förenlighet med principen om förtätning kring sammanhållen 
bebyggelse, avstånd till bostadsbebyggelse och tätortsgräns 

 Övriga förutsättningar såsom förekomst av områdesskydd, terrängförhållanden, 
risker kopplat till markförorening, översvämning m.m. 

 

 
Figur 8. Alternativa lokaliseringar ur lokaliseringsutredningen. 
 
Sammanfattningsvis har Bjuvs kommun bedömt att den förordade lokaliseringen 
uppvisar bra omgivande infrastrukturella förutsättningar och att lokaliseringen intill 
befintligt verksamhetsområde skapar förutsättningar för en sammanhållen bebyggelse. 
Förordad lokalisering bedöms av Bjuvs kommun skapa goda förutsättningar för ett 
gemensamt utnyttjande av infrastruktur och tekniska system, något som inte kan 
uppnås med övriga studerade alternativ.  
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Lokaliseringen intill befintliga verksamhetsområden bedöms vidare begränsa påverkan 
på landskapsbilden. I jämförelse med övriga studerade alternativa lokaliseringar ligger 
den förordade lokaliseringen varken som en egen enklav i odlingslandskapet eller intill 
sammanhållen bostadsbebyggelse. Därmed bedöms påverkan på människors hälsa 
kunna begränsas. Med utgångspunkt av ovanstående bedömer Bjuvs kommun att en  
exploatering av fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 är den lokalisering mellan Bjuv 
och Åstorp som bäst lämpar sig för planens syften. 

4.2 UTFORMNINGSALTERNATIV 

Under arbetet med detaljplanen har olika utformningsalternativ studerats. En 3D-
modell och en landskapsbildsanalys har tagits fram för att planförslagets påverkan på 
landskapsbilden skulle kunna bedömas. Arbetet med landskapsbildsanalysen har 
påverkat och styrt såväl förslag till lokalisering av byggnader som höjderna av 
desamma. Ett kvalitetsprogram har också tagits fram parallellt med planarbetet. 
Kvalitetsprogrammet redovisar målsättningar och principer för anläggningens 
utformning. Olika utformningsalternativ har prövats för att nå kvalitetsprogrammets 
målsättningar och principer. Målsättningarna handlar om att Ge rum för en god 
arbetsmiljö och hälsa, Möta landskapet på ett genomtänkt sätt, Skapa interna, 
effektiva och logiska flöden, Stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster och 
Minimera anläggningens miljöpåverkan. 
 
Resultatet av detta arbete utmynnade i slutsatsen att ny bebyggelse företrädelsevis bör 
placeras som en rygg i öst/västlig riktning inom den centrala och norra delen av 
fastigheten för att möta det befintliga industriområdet i Åstorps kommun. I den södra 
och östra delen av fastigheten bör volymerna istället vara mer i en nord/sydlig 
riktning. Detta för att öppna upp området mot söder och möta odlingslandskapet med 
gavlar. Samtliga höjddelar bör dock inte placeras i norr, då de från vissa väderstreck då 
kan upplevs som en kompakt mur. I Figur 9 redovisas ett av de förslag som förkastats. 
 

 
 
Figur 9. Alternativ utformning som avskrivits till följd av att bebyggelsens utformning enligt ovan, från vissa 
väderstreck bedöms kunna upplevas som en kompakt mur.  
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4.3 FÖRORDAT ALTERNATIV 

Området mellan Bjuv och Åstorp betraktas av Region Skåne som en av de två viktigaste 
markreserverna i Skåne när det kommer till potentiella utvecklingslägen för framtida 
logistikanläggningar (Region Skåne, 2017). 
 
Förordad lokalisering har valts på grund av att läget vid Södra industriområdet bedöms 
vara den lokalisering mellan Bjuv och Åstorp som är bäst lämpad ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv, se avsnitt 4.1. Platsen innebär dock utmaningar, 
framförallt kopplat till hushållning med naturresurser och landskapsbild. För att 
identifiera åtgärder som kan genomföras för att begränsa påverkan och om möjligt 
skapa positiva effekter har ett kvalitetsprogram tagits fram. 

4.4 NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet är ett referensalternativ som beskriver de konsekvenser som uppstår i 
framtiden om planförslaget för Vrams Gunnarstorp 1:15 inte genomförs. Det betyder 
inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget, utan handlar om vilken utveckling 
som är trolig om planförslaget inte kan genomföras.  
 
Vanligt är att nollalternativet utgår från den övergripande mark- och vattenanvändning 
som följer av gällande översikts- och detaljplaner för det område som studeras. I 
aktuellt fall avser planförslaget dock om att pröva om den markanvändning som följer 
av översiktsplanen är förenlig med 3 kap. 4 § MB. Av denna anledning bedöms det 
därför inte vara sannolikt att fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 skulle utvecklas i en 
annan riktning än nuvarande markanvändning för det fall att planförslaget inte 
genomförs.  
 
I föreliggande MKB utgår nollalternativet därför ifrån ett antagande om att 
jordbruksmarken inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 fortsatt kommer att 
nyttjas för jordbruksändamål. Nollalternativet utgår också från att de detaljplaner som 
är under upprättande i Åstorps kommun kommer att genomföras.  
 
Behovet av mark för lager- och logistikändamål bedöms vara lika stor i ett 
nollalternativ. Nollalternativet resulterar därför i att mark behöver tas i anspråk på 
annan plats. Ett sådant ianspråktagande skulle teoretiskt kunna ske antingen genom 
utvecklande inom befintliga verksamhetsområden eller genom att ny mark tas i 
anspråk.  
 
Området mellan Bjuv och Åstorp betraktas i ”Strategi för den hållbara gods- och 
logistikregionen Skåne” som en av de två viktigaste markreserverna i Skåne när det 
kommer till potentiella utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar (Region 
Skåne, 2017). Bjuvs kommun har i sin lokaliseringsutredning utvärderat ett antal 
alternativa lokaliseringar, samtliga belägna inom området mellan Bjuv och Åstorp. Av 
de lokaliseringsalternativ som studerats utgörs samtliga av brukad jordbruksmark av 
likvärdig eller högre jordbruksklassning som förordad lokalisering. Även de två 
detaljplaner som är under framtagande av Åstorps kommun i anslutning till 
planområdet berör brukad jordbruksmark. 
 
Området kring Hässleholm utgör det andra område som i ”Strategi för den hållbara 
gods- och logistikregionen Skåne” pekats ut som de viktigaste markreserverna i Skåne 
när det kommer till potentiella utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar.  
 
I förslag till ny översiktsplan pekar Hässleholms kommun ut ett antal områden för 
utveckling av verksamhet och industri. Likt nu aktuellt planförslag för Vrams 
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Gunnarstorp 1:15 förutsätter de utpekade områdena inom Hässleholms kommun en 
ändrad markanvändning, från jord- eller skogsbruksändamål till verksamhetsområden. 
De av Hässleholms kommun utpekade områdena är även de belägna i anslutning till 
befintlig bebyggelse samt med närhet till kommunikationer (Översiktsplan för 
Hässleholms kommun 2022-2040, förnyad granskningshandling 2022).  
 
Sammanfattningsvis gör båda kommunerna således bedömningen att en lokalisering i 
enlighet med Region Skånes strategi, till de viktigaste utvecklingslägena för framtida 
logistikanläggningar, samtliga förutsätter att ny mark tas i anspråk. 
 
Konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive aspekt i kapitel 6. 

5 MILJÖBEDÖMNING 

5.1 KRAV PÅ MILJÖBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN 

Om en detaljplan kan väntas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
ingå i planprocessen. Processen för miljöbedömningen sker i samspel med 
detaljplaneprocessen vilket innebär att utredningar och konsekvensbeskrivningar av 
miljöaspekter utgör underlag som kan påverka detaljplanens innehåll och utformning. 
Planens konsekvenser för de miljöaspekter som kan medföra betydande påverkan ska 
redovisas i MKB. 
  
För att avgöra om en detaljplan kräver MKB ska en undersökning genomföras. Bjuvs 
kommun har vid en sådan undersökning funnit att planförslaget kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning genomförts. 
 
Vad en miljöbedömning för en detaljplan ska omfatta finns angivet i Miljöbalken. Det 
är emellertid endast den betydande miljöpåverkan som rent formellt ska bedömas och 
beskrivas, varför en avgränsning behöver genomföras, se avsnitt 5.4. 

5.2 SYFTE OCH PROCESS  

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. 
Syftet är också att integrera miljöhänsyn i projektet och att utgöra en del av underlaget 
inför beslut om detaljplanen. Den miljöhänsyn som identifieras i MKB ska sedan följa 
arbetet med planen under samtliga skeden inkl. genomförandet av densamma. Samma 
sak gäller också för de miljöaspekter som är relevanta för planarbetet men som inte 
utreds inom ramen för MKB, dvs aspekter för vilka planen bedöms medföra icke-
betydande miljöpåverkan.  
 
En första version av denna MKB togs fram till samrådet. Inför granskningsskedet har 
MKB kompletterats och omarbetats i syfte att tillmötesgå de synpunkter på planförslag 
och MKB som framfördes under samrådet. 

5.3 METODIK 

MKB ska visa hur projektet kan miljöanpassas och genom ett integrerat arbetssätt och i 
samarbete med kommun och exploatör ta fram lösningar så att negativa effekter kan 
undvikas, begränsas eller i sista hand kompenseras. Det gäller både sådana effekter 
som är en följd av genomförandet och sådana som blir en följd av markens långsiktiga 
användning för det planerade syftet. 
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Bedömning av miljökonsekvenser utgår från den berörda platsens förutsättningar och 
värden samt detaljplanens förväntade påverkan på dessa. Om ett område med stort 
värde störs i stor omfattning bedöms det som en stor negativ konsekvens medan en 
liten störning på ett område med litet värde normalt bedöms som liten negativ 
konsekvens. Konsekvenser värderas antingen som positiva eller negativa. 
 
Härledning av värdet har gjorts med stöd utifrån följande beskrivningar:  
 

 Områden med högt värde är till exempel riksintressen eller andra intressen 
som gäller på nationell och på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden.  

 Områden med måttliga värden utgörs till exempel av regionala och större 
kommunala intressen.  

 Områden med låga värden är områden med lokala och mindre kommunala 
intressen.  

 
Bedömningen av planförslagets konsekvenser sker i tre steg: påverkan, effekt och 
konsekvens.  
 
Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som 
projektets genomförande medför. Det kan exempelvis handla om ökad trafik, 
förändrad markanvändning eller instängsling.  
 
Effekt beskriver den förändring som påverkan ger upphov till för människors hälsa och 
miljön. För människors hälsa kan det som exempel innebära en ökad risk att utsättas 
för buller, ett ändrat beteende, ökad stress. För miljö kan det innebära en minskning 
av brukbar jordbruksmark, försurning/övergödning av mark och vatten, förändrade 
biotopförutsättningar med mera. 
 
Konsekvens är en värdering av miljöeffekternas betydelse för de intressen/värden som 
berörs, till exempel för människors hälsa, klimatet eller biologisk mångfald. 
Konsekvenserna härleds utifrån en sammanvägning av värdet och omfattningen av 
effekten, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Intressets 
värde 

Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) 

Mycket negativ 
effekt 

Måttlig negativ 
effekt 

Liten negativ 
effekt 

Positiv  
effekt 

Högt värde Mycket stor-stor 
konsekvens 

Måttlig-stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Måttligt 
värde 

Måttlig-stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Liten-måttlig 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Lågt värde Måttlig konsekvens Liten-måttlig 
konsekvens 

Liten konsekvens Positiv 
konsekvens 

 
Till grund för konsekvensbedömningen ligger riktvärden, miljömål, 
miljökvalitetsnormer och övriga riktlinjer eller mål som är framtagna av statliga eller 
kommunala myndigheter. Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet. 
 
Platsspecifika förutsättningar och bedömningsgrunder för varje miljöaspekt beskrivs 
närmare under respektive avsnitt i kapitel 6.  
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5.4 AVGRÄNSNING 

Tidsmässig avgränsning  
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser beskriva de miljöeffekter som kan 
uppstå vid ett genomförande av detaljplanen, när planen är fullt utbyggd. 
Miljöpåverkan som kan uppstå under byggnationstiden bedöms endast övergripande i 
denna MKB. Bedömningen av berörda värden och konsekvenser kommer att utgå från 
detaljplanens genomförandetid som är fem år. 
 
Geografisk avgränsning  
Detaljplanen är avgränsad enligt Figur 6Figur 7 och omfattar fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15. 
 
MKB har beträffande de fysiska ingreppen huvudsakligen begränsats till planområdet. I 
de avseenden där planens genomförande kan komma att påverka miljöer och aspekter 
utanför den aktuella fastigheten har beskrivningen utökats till att omfatta ett större 
område, det s.k. influensområdet. Influensområdet motsvarar det, till fastigheten 
näraliggande område, som på ett eller annat sätt påverkas av planförslaget. 
Omgivningspåverkan till följd av utsläpp till vatten och påverkan på landskapsbilden är 
exempel på aspekter som i denna MKB beskrivs med en ökad geografisk utbredning. 

Avgränsning miljöaspekter 
Ett avgränsningssamråd genomfördes med Länsstyrelsen i Skåne län 2022-02-03. 
Under avgränsningssamrådet presenterades planförslaget samt förslag till avgränsning 
av miljöaspekter att hantera i miljöbedömningen.  
 
Följande miljöaspekter bedöms påverkas i en betydande omfattning av detaljplanens 
genomförande: 
 

 Jordbruksmark 
 Naturmiljö  
 Landskapsbild 
 Vattenmiljö 
 Klimat 

   
Följande miljöaspekter behandlas inte i miljöbedömningen men tas upp i 
planbeskrivningen: 
 
Befolkning och människors hälsa 
Planförslaget ligger inte i anslutning till något bostadsområde och den trafik som 
planförslaget alstrar kommer inte passera genom något bostadsområde. Beroende på 
vilken väg som trafiken till och från planområdet tar, kan det påverka boendemiljön på 
enstaka hushåll, exempelvis längs med Malmövägen, i form av buller, luft och 
trafiksäkerhet. Planområdet bedöms inte heller ha någon betydelse för rekreation och 
friluftsliv. I och med att det är enstaka hushåll som kan komma att påverkas bedöms 
påverkan inte vara så stor att den behöver hanteras i miljöbedömningen, utan det är 
tillräckligt att det hanteras inom ramen för detaljplanen. 
 
Arkeologi 
Enligt RAÄs Fornsök redovisas en fyndplats inom planområdet (L1989:1968). Fyndet 
avser en tunnackig flintyxa och lämningen är klassificerad som ”övrig kulturhistorisk 
lämning”. Eftersom planområdet inte bedöms innehålla några större kulturhistoriska 
värden föreslås aspekten avgränsas bort från miljöbedömningen. Om fornlämningar 
påträffas under detaljplanens genomförande ska detta omedelbart anmälas till 
länsstyrelsen. 
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Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts (Tyréns 2022d) i syfte att klargöra 
föroreningssituationen inom planområdet. Inom ramen för markundersökningen har 
provtagning av jord, grundvatten och ytvatten genomförts. Resultaten visar att jorden 
generellt är fri från förorening. Både yt- och grundvatten påvisar endast låga halter av 
tungmetaller och inga spår av bekämpningsmedel. Dock har inom ett mindre område 
(åkerholmen centralt i området) av området påträffats arsenik och DDT i halter som 
överstiger det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM), se 
avsnitt 6.3. Den påträffade markföroreningen bedöms inte utgöra någon risk, vare sig 
med nuvarande markanvändning eller planerad användning som logistikcentral. Dock 
ska försiktighet iakttas vid schaktarbeten inom området. 

Tillämpliga nationella miljömål 
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur 
relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen.  
 
Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget:  
 

 Ett rikt växt och djurliv 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Ingen övergödning 
 Begränsad klimatpåverkan 

 
Osäkerheter 
MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation då planförslaget antas 
vara utbyggt. Eftersom framtiden är osäker finns det i bedömningarna alltid en viss 
osäkerhet. Osäkerheter utgörs av oförutsedda fynd eller att förutsättningarna ändrats 
på ett sådant sätt som inte varit möjligt att förutse vid tidpunkten för MKB:s 
upprättande.  
 
En annan osäkerhet utgörs av att bedömningarna av planens konsekvenser baseras på 
den strukturplan som tagits fram, se Figur 7. Strukturplanen är emellertid endast ett 
exempel på hur det kan komma att se ut. Detaljplanen är flexibel, vilket innebär att det 
inte är bestämt var byggnader kommer placeras. En flexibel detaljplan innebär större 
osäkerheter i bedömningarna jämfört med en mer styrd detaljplan, vilket i det här 
fallet framförallt berör bedömningarna avseende landskapsbilden.  
 
Viss osäkerhet finns även vid beräkning av dagvattnets förväntade föroreningsinnehåll. 
Osäkerheten ligger i att bedömningen baseras på beräkning av schablonvärden vid en 
viss markanvändning. För vissa ämnen saknas ett tillräckligt stort underlag vilket 
medför att en tillämpning av schablonvärdena kan under- eller överskatta haltnivåerna. 
Därtill är dagvattnets faktiska föroreningsinnehåll i mycket hög grad beroende av den 
verksamhet som bedrivs inom området samt de ytor som vattnet avrinner ifrån. Val av 
byggnadsmaterial m.m. får därför en påverkan på dagvattnets föroreningsinnehåll som 
svårligen kan skattas med hjälp av modellberäkning. 
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6 MILJÖKONSEKVENSER 

6.1 RIKSINTRESSEN 

Riksintresse jordbruk (3 kap. 4§ MB) 
Skåne är, på grund av sitt geografiska läge, Sveriges viktigaste logistiknav för 
transporter. En tredjedel av landets import och export, mätt i värde, passerar genom 
Skåne varje år. Som en följd av en förväntat stigande utrikeshandel och en ökande 
befolkning, förväntas också påverkan från transporterna komma att öka inom 
regionen. Hur transportsystemet utvecklas bedöms därför få en avgörande betydelse 
för såväl Skåne som hela Sveriges konkurrenskraft (Region Skåne 2017). 
 
En stärkt konkurrenskraft är, tillsammans med, skapandet av förutsättningar för en 
ökad sysselsättningsgrad också det överordnade målet för svensk näringslivspolitik 
(Regeringen, 2022). Ur ett regionalt perspektiv är målsättningen att Skåne ska bli en 
stark hållbar tillväxtmotor (Region Skåne, 2022). 
 
För att bidra till att Skåne kan utvecklas mot en mer hållbar och konkurrenskraftig 
gods- och logistikregion har Region Skåne utarbetat en ”Strategi för den hållbara gods- 
och logistikregionen Skåne”. I strategin synliggörs nuläge, trender och utveckling med 
syftet att ge en vägledning kring hur godstransporter och logistiknäringen bör 
utvecklas fram till år 2030. Hållbarhetsdimensionen är kopplad till att de insatser som 
förordas i strategin samtliga är framtagna med beaktande av de klimat- och 
transportpolitiska mål som formulerats på såväl nationell som på EU-nivå. 
 
Den markanvändning som förordas genom detaljplan för fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 är också väl förenlig med ovan nämnda planeringsstrategi. Området 
mellan Bjuv och Åstorp omnämns i strategin som en lokalisering som uppvisar särskilt 
goda förutsättningar när det gäller att utveckla transportlösningar som omfattar flera 
olika trafikslag, s.k. ”intermodala transporter”. Området mellan Bjuv och Åstorp 
betraktas därför av Region Skåne som en av de två viktigaste markreserverna i Skåne 
när det kommer till potentiella utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar 
(Region Skåne, 2017). 
 
Planförslaget har föregåtts av en lokaliseringsutredning. I lokaliseringsutredningen 
utvärderades fastigheten i relation till sex alternativa lokaliseringar, samtliga belägna 
mellan Bjuv och Åstorp, se avsnitt 4.1 Bjuvs kommun fann att en lokalisering till Vrams 
Gunnarstorp 1:15 bedöms vara det mest lämpliga alternativet ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv, framförallt på grund av det innebär en utvidgning av ett 
befintligt verksamhetsområde, vilket möjliggör en samlad bebyggelse samt att 
befintliga tekniska system kan nyttjas.  
 
Genom detaljplanen skapas vidare möjligheter för att öka antalet arbetstillfällen inom 
regionen. Att befolkningen är i arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för 
utvecklingen av välfärden och därmed även för den regionala målsättningen om att 
Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor. 
 
Arbetslösheten i Bjuv och Åstorps kommun är, i likhet med Skåne generellt, högre än 
genomsnittet i Sverige. Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns det därför ett 
behov av insatser för att höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten. Med 
stöd i vad som ovan anförts anses den föreslagna markanvändningen utgöra ett 
väsentligt samhällsintresse som inte skäligen kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt lika tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
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Riksintresse friluftsliv (3 kap. 6 § MB) ”Söderåsen” 
Det föreslagna området för detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 är lokaliserat i 
anslutning till riksintresset Söderåsens nordvästra gräns. Avståndet mellan 
planområdets och riksintresseområdets yttersta gränser uppgår till drygt 700 meter. I 
och med att den planerade exploateringen föreslås i ett område beläget utanför 
riksintresseområdet bedöms planförslaget varken påverka allmänhetens möjligheter 
att nyttja Söderåsen för riksintressets syften eller begränsa tillgängligheten till 
detsamma. Avståndet mellan riksintresseområdet och det föreslagna planområdet 
medför vidare att påverkan i form av buller inte bedöms komma att belasta 
riksintresseområdet. Infart till och från planområdet planeras ske från Malmövägen, 
varvid inte heller de transporter som genereras av förslaget bedöms ge upphov till 
några negativa effekter för riksintressets värden kopplade till stillhet. De potentiella 
effekter som planförslaget skulle kunna medföra för riksintresseområdet är därför 
främst kopplade till exploateringens påverkan på landskapsbilden.  
 
Den planerade exploateringen är emellertid lokaliserad på ett stort avstånd från de 
utblickspunkter som i värdebeskrivningen för det aktuella riksintresset framhålls vara 
särskilt värdefulla/känsliga för visuell påverkan. Kopparhatten, Hjortsprånget och 
Lierna är samtliga belägna utmed Skäralidsdalen inom riksintressets södra del. 
Planförslaget bedöms därför inte påverka den visuella upplevelsen från dessa platser.  
 
Inte heller från Skåneleden, vilken löper genom Söderåsen en dryg kilometer öster om 
planområdet, bedöms den planerade exploateringen ge upphov till någon betydande 
visuell påverkan. Bedömningen grundar sig på att denna del av Skåneleden löper 
genom relativt sluten skogsmark där framförvarande skog och höjder starkt begränsar 
möjligheten till utblickar över omgivande landskap. 
 
Sammantaget bedöms planförslaget därför kunna genomföras utan att påtaglig skada 
uppstår för friluftslivets intressen. 
 
Riksintresse för naturvård (3 kap 6 § MB) ”Söderåsen med vattendrag och 
Jällabjär” 
Det föreslagna området för detaljplan är beläget på ett stort avstånd från de inom 
riksintresset utpekade värdekärnorna. Bensige, Gillastigs fälad, Jällabjär, Orröd, 
Grindhus och Liaängen är samtliga lokaliserade inom riksintresseområdets centrala 
eller södra delar. Områdets större raviner likaså. Någon påverkan på de värden som är 
kopplade till dessa områden bedöms därmed ej uppkomma till följd av planförslaget. 
 
Riksintresseområdet är avgränsat på ett sådant sätt att jordbruksmarken öster om 
Skånebanan innefattas av riksintresseanspråket. Sistnämnda ytor utgörs emellertid av 
storskalig jordbruksmark som inte bedöms inneha de kvaliteter som avses att skyddas 
genom riksintresset. Detaljplaneförslagets lokalisering i nära anslutning till denna del 
av riksintresset påverkar därför inte bedömningen; detaljplaneförslaget bedöms inte 
medföra någon betydande påverkan på någon av de värdekärnor som utgjort grund för 
att området utsetts till riksintresse. 
 
Delar av området omfattas av landskapsbildskydd, en skyddsform som i 
värdebeskrivningen framhålls vara viktig för att kunna säkerställa de värden som är 
kopplade till riksintresset. Detaljplaneförslagets påverkan på landskapsbilden beskrivs 
och bedöms utförligt i avsnitt 6.4. Sammanfattningsvis görs bedömningen att den 
påverkan som ett genomförande av detaljplanen har avseende upplevelsen av 
landskapet inte riskerar att orsaka påtaglig skada på riksintresset Söderåsen (FM 05). 
 
Riksintresse för kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) Vrams Gunnarstorp – Norra Vram 



 
 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-07-15 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
24(52) 

Avståndet mellan det föreslagna detaljplaneområdet och den nordvästra gränsen för 
riksintresset Vrams Gunnarstorp – Norra Vram uppgår till ca. 700 meter. De byggnader 
och anläggningar som utgjort motiv till riksintressets utpekande är dock belägna på ett 
avstånd överstigande 2,5 km (slotts- och parklandskap vid Vrams Gunnarstorp) 
respektive 4 km (N. Vrams sockencentrum). En exploatering av fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 medför inget fysiskt ingrepp inom riksintresset varvid någon direkt 
påverkan på fysiska uttryck inte bedöms uppkomma inom riksintresset.   
 
Landskapet som omgärdar Vrams Gunnarstorp – Norra Vram har historiskt utgjort ett 
godslandskap. Denna struktur finns ännu kvar i landskapet som präglas av vidsträckta 
vyer. Bebyggelsen vid Vrams Gunnarstorp och N. Vrams, de långa utblickarna och 
förekommande alléer vittnar om landskapets historiska identitet och bidrar därför till 
möjligheten att läsa hur kulturlandskapet på platsen har utvecklats över tid. Dessa 
värdebärande karaktärsdrag är därför känsliga för åtgärder som innebär 
skalförskjutningar och synliga barriäreffekter i landskapet. 
 
En exploatering av fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 för logistik och 
lagerverksamhet kommer att medföra negativa effekter eftersom etableringen 
ofrånkomligen bildar en barriär som bryter utblickar över landskapet och påverkar 
upplevelsen av slättlandskapet. Lagerlokalerna kommer att utgöra ett dominerande 
inslag vilket medför en skalförskjutning i landskapet, det vill säga landskapet övergår 
från att vara lågmält och agrart till att bli storskaligt och urbant. Förändringen kan 
komma att försvåra igenkänning och förståelse för landskapets framväxt över tid. 
 
Effekterna av planförslaget mildras emellertid av att exploateringen ansluter till 
befintlig bebyggelse där planområdet markerar gräns mellan tätort och landsbygd. På 
så sätt undviks att bebyggelsen upplevs som ett främmande inslag i landskapsbilden.  
 
I syfte att ändå så långt som möjligt begränsa planförslagets visuella effekter har vald 
bebyggelseutformning föregåtts av landskapsanalys och kvalitetsprogram. Arbetet har 
bl.a. resulterat i begränsningar avseende höjdsättning av byggnaderna, 
rekommendationer kring färg- och materialval samt utformningen av vegetation. 
Sammantaget görs bedömningen att den påverkan som ett genomförande av 
detaljplanen får avseende upplevelsen av landskapet inte påtagligt kommer att skada 
riksintresset. 
 
Riksintresse kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Malmövägen, som ligger cirka 300 meter väster om planområdet, kommer att vara 
anslutningsväg till planområdet från E4:an. Trafikplats Nyvång vid E4:an har idag en 
robust utformning med hög kapacitet som bedöms klara av en fortsatt trafikökning till 
prognosår 2040 gällande såväl trafikökning p.g.a. exploatering av fler bostäder som 
exploatering av verksamheter inom planområdet inkl. angränsande planerade 
verksamhetsområden i Åstorps kommun. Enligt utförda beräkningar krävs därför ingen 
ombyggnation av korsningen för att möjliggöra framtida exploatering. 
 
Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan för trafiken på järnvägen 
(Skånebanan, Söderåsbanan). Sammantaget bedöms planförslagets genomförande 
därför inte medföra betydande påverkan på riksintresse för kommunikationer. 

6.2 JORDBRUKSMARK 

Förutsättningar 
Planområdet berör jordbruksmark vilken utgör del av ett större sammanhängande 
jordbrukslandskap mellan väg E4 i väster Åstorp i norr, Söderåsen i öster och Bjuv i 
söder. Jordbruksmark är en av våra viktigaste resurser för att producera livsmedel, 
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foder, energigrödor och andra råvaror. Jordbruksmark är att betrakta som en ändlig 
naturresurs till följd av att det i praktiken är omöjligt att återskapa jordbruksmark som 
exploaterats. Jordbruk är enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken därför av nationell betydelse 
med innebörden att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för 
anläggningar som tillgodoser väsentliga samhällsintressen och om dessa väsentliga 
samhällsintressen inte kan tillgodoses tillfredställande på annan mark, se avsnitt 2.2. 
 
Vikten av att odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer skyddas samt att 
jordbruksmarkens värde för såväl livsmedelsproduktion som för vilda växter och djur 
bibehålls framgår också av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Riksdagens precision 
av miljömålet lyder: 
 
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och  
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och  
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 
 
Baserat på ekonomiska avkastningsnivåer för år 1969 har jordbruksmarken inom den 
västra delen av planområdet givits åkerklass 8 på den 10-gradiga klassificeringsskalan 
för jordbruksmark. Motsvarande för den östra delen är klass 7, ställvis klass 6. 
Klassificeringen av jordbruksmark är emellertid daterad och har därför i hög grad 
kommit att spela ut sin roll som planeringsunderlag. Även mark med lägre klassning är 
att betrakta som brukningsvärd vid tillämpningen av 3 kap. 4 § MB varvid 
klassificeringen inte inverkar på bedömningen av tillåtlighet. Ur ett nationellt 
perspektiv bör dock framhållas att den högre klassificeringen, klass 8-10, enbart finns 
inom Skåne. I Skåne är nästan hälften av åkermarken (ca. 200 000 ha) klassificerad 
som klass 8-10, vilket vittnar om markens betydelse i ett nationellt perspektiv 
(Länsstyrelsen Skåne, Jord och skogsklassificering i Skåne). 
 
Nollalternativets effekter och konsekvenser  
Nollalternativet innebär ett antagande om att dagens markanvändning fortgår 
oförändrat inom planområdet och att förutsättningarna för markens brukande inte 
påverkas. Genomförandet av detaljplanerna för Broby industriområde och Broby väster 
innebär dock att drygt 60 ha jordbruksmark tas i anspråk i ett nollalternativ. 
 
Planförslagets effekter och konsekvenser  
Genomförandet av planförslaget innebär att cirka 56 hektar bördig jordbruksmark tas i 
anspråk. Det innebär att jordbruksmarken inte längre kommer vara möjlig att bruka för 
produktion av livsmedel eller grödor för andra ändamål. Som ett exempel innebär 56 
hektar jordbruksmark i Skåne, vid normalskörd, en produktion av cirka 400 ton 
höstvete eller cirka 200 ton ärtor eller cirka 200 ton raps.  
 
Jordbruksmarken inom planområdet bedöms ha ett högt värde då jordbruksmark 
utgör ett nationellt intresse, samt då det rör sig om jordbruksmark med hög 
avkastning ur ett nationellt perspektiv. Eftersom ianspråktagandet innebär att en stor 
yta mycket bördig jordbruksmark inte längre kommer vara möjlig att bruka för 
produktion av livsmedel bedöms effekten bli mycket negativ. Förlusten av bördig 
jordbruksmark bör också ses i perspektivet att Sverige idag har en relativt låg 
självförsörjning av livsmedel, cirka 50 procent, och att coronapandemin och det 
försämrade säkerhetsläget har visat på behovet av en stärkt livsmedelsförsörjning. Att 
permanent ta delar av den bördigaste jordbruksmarken i landet ur produktion bedöms 
motverka möjligheten till en stärkt självförsörjning av livsmedel. 
 
Ianspråktagande av jordbruksmark bör inte heller ses som en isolerad händelse utan 
betraktas i ett större sammanhang. Varje år exploateras brukningsvärd jordbruksmark 
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för olika ändamål, inte minst i Skåne. Föreslagen exploatering av berörd 
jordbruksmark utgör en del av denna utveckling. Inte minst innebär planförslaget i 
kombination med det ianspråktagande av jordbruksmark som sker till följd av 
detaljplanerna Broby väster, Broby industriområde men också Återvinningscentralen 
att betydande arealer jordbruksmark försvinner i den här delen av Åstorps och Bjuvs 
kommuner. 
 
Att jordbruksmarken inom planområdet ersätts av byggnader och infrastruktur ger, 
förutom förlusten av jordbruksmark som sådan, också upphov till effekter i form av 
förändrade förutsättningar för de natur- och kulturmiljöer som är knutna till 
odlingslandskapet. Detta är samtliga aspekter som innefattas av regeringens 
preciseringar av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Sammantaget bedöms 
genomförandet av detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 därför bidra negativt till 
uppfyllandet av miljömålet. 
 

 
Förslag till åtgärder 
Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

 Utreda möjligheten att kompensera ianspråktagandet av jordbruksmarken 
genom att återställa igenväxt jordbruksmark på någon annan plats. På grund av 
jordbruksmarkens bördighet behöver troligtvis en större areal än 56 hektar 
återställas för att uppnå samma produktionsförmåga. 

6.3 NATURMILJÖ  

Förutsättningar  
Föreslaget planområde består näst intill uteslutande av konventionellt odlad 
jordbruksmark. En smalare remsa av vallodling löper i nord-sydlig riktning genom 
området. På resten av ytorna odlas grödor, för tillfället spannmål. 
 
Tre småvatten finns inom planområdet (nr. 1-3 i Figur 10). Det första är ett litet vatten 
som är igenvuxet och kantat av träd och buskar (främst sälg och björk). Vattnet 
kommer från ett rör under järnvägen. Det andra är en märgelgrav belägen mitt i 
åkermarken. Även detta är igenvuxet och kantat av buskar och något mindre träd. Det 
tredje småvattnet är ett öppet dike. Diket är uträtat, har branta kanter och saknar 
beskuggning vilket medför att vattnet är grumligt. Vattnet är lugnflytande och botten 
består av finsediment. I diket växer främst kaveldun och vass. Diket mynnar i 
Kölebäcken som i sin tur mynnar i Vegeå. Tidigare var diket ett naturligt biflöde till 
Kölebäcken. År 1946 lades delar av bifödet i rör under marken samtidigt som diket 
rätades ut, breddades och fördjupades av Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag. 
 
Centralt inom området finns även en mindre åkerholme (<0,03 ha) bestående av större 
sten och buskar. 
 
För samtliga fyra objekt (tre småvatten samt en åkerholme) är biotopkvaliteterna låga 
och inga naturvårdsarter har kunnat observeras vid fältbesök, varvid objekten ej 
bedömts uppfylla kriterierna för naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde” (Ekoll AB). Det 
öppna diket, åkerholmen och de övriga två småvattnen omfattas emellertid av det 

Effekter och konsekvenser 
Det höga värdet och den stora negativa effekten innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra mycket stor negativ konsekvens jämfört med ett 
nollalternativ. 
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generella biotopskyddet (7 kap. 11 § MB). I övrigt finns, inom planområdet, inga 
områden eller objekt som är skyddade enligt miljöbalken.  
 
Inga naturvårdsarter, kärlväxter, groddjur eller fladdermöss finns sedan tidigare 
rapporterade från planområdet. Förekomst av naturvårdsarter, kärlväxter, groddjur 
eller biotoper för yngelkolonier observerats inte heller vid inventeringen i fält (Ekoll AB 
2022). Eftersök av groddjur utfördes inom områdets småvatten nattetid den 12 resp. 
den 19 april. Vattnen kontrollerades ytterligare genom besök den 24 maj i syfte att 
kontrollera ev. förekomst av yngel. Inga groddjur observerades vid inventeringen. 
 
Tre naturvårdsintressanta arter: ormvråk, stare och rapphöna fanns sedan tidigare 
rapporterade från närområdet. Någon observation av dessa arter har inte gjort i 
samband med fältinventeringen. Planområdet bedöms inte hysa några lämpliga 
häckningsmiljöer för ormvråk och stare. Vallodlingen bedöms dock tillfälligt kunna 
nyttjas som födosöksområde för dessa arter. Rapphöna observerades inte heller vid 
fältbesöket men arten bedöms kunna finna lämpliga häckningsmiljöer i 
inventeringsområdets biotopskyddade områden och kan regelbundet nytta 
inventeringsområdet som födosöksmiljö. 
 
Planområdet bedöms inte vara av särskilt värde för fladdermöss. Området är öppet och 
trädridåer och lämpliga platser för yngelkolonier saknas. Däremot går det inte att 
utesluta att olika arter av fladdermöss kan uppehålla sig tillfälligt i området. 
Koloniplatser finns sannolikt i lövskogen vid Söderåsen och möjligen även vid 
omkringliggande bostäder. Fastigheten Vrams Gunnarstorp skulle potentiellt kunna 
utgöra jaktområde för vissa arter där vattendraget och möjligen märgelgraven skulle 
kunna ingå. 
 
Under fältinventeringen observerades jätteloka längs kanterna av det öppna diket, se 
objekt 3, Figur 10. Arten är upptagen i EU:s förteckning över invasiva arter inom EU 
och det finns därför ett lagstadgat krav för bekämpning av denna art. 
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Figur 10. Objekt omfattade av det generella biotopskyddet inom planområdet (Ekoll AB, 2022). 
 
Att markanvändningen ska utformas med hänsyn till områdets växt och djurliv följer av 
riksdagens definition av miljömålet Ett rikt växt- och djurliv: 
 
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters 
livsmiljöer och ekosystem ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.”  
 
Nollalternativets effekter och konsekvenser  
Nollalternativet innebär ett antagande om att dagens markanvändning fortgår 
oförändrat inom planområdet. Därmed förändras inte förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden i området. Ormvråk, stare och rapphöna bedöms fortsatt kunna 
nyttja området som födosöksområde och de biotopskyddade objekten med omgivande 
mark bevaras orörda. Nollalternativet bedöms således inte innebära några effekter och 
således inte heller några konsekvenser för den biologiska mångfalden jämfört med 
nuläget. Det jordbruk som idag bedrivs, och som i ett nollalternativ förväntas fortgå, 
inom planområdet karaktäriseras av ett storskaligt och modernt brukande. Det 
tämligen homogena odlingslandskap som är följden av denna brukningsmetod bidrar 
inte till en rik biologisk mångfald. Nollalternativet bedöms därför inverka negativt på 
förutsättningarna för att uppnå miljömålet Ett rikt växt och djurliv. 
 
Planförslagets effekter och konsekvenser  
Planförslaget medför påverkan på området i form av en förändrad markanvändning där 
dagens jordbruksmark övergår till verksamhetsområde för lager- och 
logistikverksamhet. Resterande mark regleras i syfte att bl.a. bevara de 
biotopskyddade objekten öppet dike samt två småvatten. 
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Den förändrade markanvändningen kommer att förändra förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden inom planområdet.  
 
Stare och rapphöna är båda arter som är knutna till jordbrukslandskapet. Stare har haft 
en starkt minskande trend sedan 1970-talet där det svenska beståndet har mer än 
halverats. Rapphöna är klassad som nära hotad (NT) i den svenska rödlistan (2020). 
Båda arterna missgynnas emellertid av ett rationellt jordbruk. Staren är främst knuten 
till öppna, hävdade, betesmarker och arten är beroende av hålträd för sin 
reproduktion. Rapphöna är bunden till det öppna kulturlandskapet. Den uppvisade 
populationsminskningen för rapphöna bedöms därför mest troligt vara kopplad till ett 
mer effektivt jordbruk där skyddande miljöer i form av buskar och stengärdsgårdar har 
försvunnit samt att användandet av besprutningsmedel har reducerat tillgången till 
föda. 
 
Pågående markanvändning inom det föreslagna planområdet utgör således inte 
optimala habitat för ovan nämnda arter och någon häckningsmiljö för stare bedöms 
inte finnas inom planområdet. Staren bedöms dock tillfälligtvis kunna nyttja 
vallodlingen inom planområdet som födosöksområde.  
 
Rapphöna häckar direkt på marken varvid de biotopskyddade objekten och 
dikeskanterna inom planområdet bedöms kunna utgöra lämpliga häckningsmiljöer. 
Rapphöna bedöms också regelbundet kunna nyttja planområdet som födosöksmiljö. 
 
Med undantag för den mindre åkerholme som ligger placerad centralt inom 
planområdet kommer samtliga biotopskyddade objekt inom planområdet att bevaras 
även efter planens genomförande. Ogödslade, öppna marker gynnar rapphöna (SLU, 
Artfakta) därmed bedöms de naturmarksytor som tillskapas genom planen ha potential 
att gynna arten. Att jordbruket upphör resulterar vidare i att marken inte längre 
kommer att besprutas i syfte att hämma tillväxt av ogräs och/eller bekämpa insekter. 
Det finns ett klart påvisat samband mellan kycklingarnas överlevnad och tillgången på 
vissa insektslarver, bundna till ogräs. Ogräsbekämpningen resulterar i en utarmning av 
insektsfaunan med följden att kycklingarna tvingas ändra sitt födoval till 
energifattigare bytesdjur såsom bladlöss. Bladlöss i sin tur, är en av de grupper som 
insektsbekämpningen huvudsakligen inriktar sig på. Storskaliga försök på ett 20-tal 
gårdar i södra Sverige har visat att 6 m breda obesprutade kantzoner i stråsädesfält, 
leder till en ökning av kycklingarnas överlevnad som i genomsnitt uppgår till 33 % 
(SLU, Artportalen).  
 
Att de biotopskyddade objekten bevaras även efter planens genomförande bedöms 
därför vara positivt för arten. Någon direkt effekt i form av habitatförust bedöms inte 
uppkomma. Risken för att habitatförlust uppkommer indirekt till följd av en ökad 
mänsklig aktivitet, buller eller ljusförorening inom planområdet är svår att värdera. En 
analys av effekter på hönsfåglars överlevnad och undvikande till följd av mänskliga 
strukturer presenterades av Hovick m.fl.. Analysen omfattade 24 vetenskapliga studier 
men några slutsatser om effekter av bebyggelse (utöver anläggningar för olja, gas och 
väganläggningar) kunde göras till följd av att underlaget för analys var alltför skralt 
(Hovick m.fl. 2014). 
 
De ogödslade öppna gräsmarker som blir en följd av planens genomförande bedöms 
ha potential att generera positiva effekter för såväl rapphöna som stare. Hur stor 
denna effekt faktiskt blir avgörs av fastighetsägarens val av insådd samt skötseln av 
gräsmarken.  
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Nyplanterade träd och vegetation inom planprogrammet kan innebära att det tillskapas 
värden för fågellivet generellt, både för häckning samt för födosök. Hur stor denna 
effekt faktiskt blir avgörs av fastighetsägarens val av trädsorter. Blommande och 
fruktbärande sorter bör om möjligt väljas. 
 
Gällande planförslagets potentiella effekter (positiva som negativa) för fladdermöss 
bedöms de likvärdigt som effekterna för rapphöna med enda undantaget att belysning 
av området bekräftats generera negativa effekter för fladdermöss. 
 
Planförslaget innefattar även ytor för omhändertagande av dagvatten, såsom 
dagvattendammar och diken. Anläggandet av dagvattendammar och diken är åtgärder 
som kan komma att gynna den biologiska mångfalden genom att nya livsmiljöer 
skapas. I den närbelägna detaljplanen för Broby industriområde planeras det också för 
dagvattendammar. Tillsammans med föreliggande planförslag medför det således en 
möjlighet att ett sammanhängande område med dammar och översvämningsytor 
tillskapas. 
 
En av de biotopskyddade miljöerna, den mindre åkerholme som är belägen centralt 
inom planområdet, bedöms försvåra genomförandet av planförslaget. Vidare innehåller 
marken inom den berörda biotopen höga halter av arsenik (25 mg/kg TS) och DDT 
(1100 µg/kg TS). Fastighetsägaren har därför lämnat in en ansökan om dispens från 
det generella biotopskyddet i syfte att få ta bort åkerholmen.  
 
Sammanfattningsvis bedöms planområdet ha ett lågt värde för naturmiljön. Till följd 
av att området helt saknar objekt eller strukturer av naturvärde bedöms risken för 
negativa effekter huvudsakligen vara kopplad till den habitatförlust som indirekt kan 
komma att uppstå som en följd av en ökad mänsklig aktivitet, buller eller 
ljusförorening inom planområdet. Effektens betydelse för de inom området 
dokumenterade arterna kan inte skattas eftersom kunskapsunderlag saknas. Området 
har emellertid inget högre värde som livsmiljö för de arter som tidigare observerats i 
området och sannolikt är det enbart ett fåtal individer av arten rapphöna som 
potentiellt nyttjar området för häckning. Planförslagets bedöms därför ge upphov till 
en liten/obetydlig konsekvens för arten jämfört med ett nollalternativ. 
 
De öppna gräsmarker, dammar och översvämningsytor som tillskapas genom 
planförslaget kan potentiellt generera positiva effekter för biologisk mångfald. Vilken 
betydelse denna effekt kommer att få (eg. konsekvens) är svår att bedöma eftersom 
det är beroende av växtval och hur utformningen och skötsel av ytorna slutligen 
kommer att bli. 
 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts bedöms planförslaget potentiellt kunna bidra 
positivt till möjligheten att uppnå miljömålet Ett rikt växt och djurliv jämfört med ett 
nollalternativ. 
 

 

Konsekvenser – naturmiljö 
 
Frånvaron av naturvärden tillsammans med en potentiellt negativ effekt i form av 
indirekt habitatförlust orsakad av en ökad mänsklig närvaro gör att genomförandet 
av planförslaget bedöms medföra liten/obetydlig negativ konsekvens för 
rapphöna jämfört med ett nollalternativ. 
 
Beroende på hur området utformas kan genomförandet av planförslaget även 
medföra positiva konsekvenser jämfört med ett nollalternativ. 
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Förslag till åtgärder  
Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

 Utforma dagvattenlösningar och grönytor så att de gynnar växt- och djurliv och 
den biologiska mångfalden. Exempelvis kan blomsteräng med lokal flora samt 
bärande träd och buskar (med olika blomningstid och bärande tid) planteras. 
Det är viktigt att det finns en blandning av höga och låga träd och buskar för 
att skapa miljöer som attraherar en variation av insekter, fåglar och mindre 
däggdjur. Skötsel såsom klippning av gräs behöver också anpassas för att 
värden för biologisk mångfald ska kunna stärkas. 

 
 Ta fram en skötselplan för dagvattendammar, översvämningsytor och övriga 

gröna miljöer i områden med syftet att stärka den biologiska mångfalden. 
 

 Samordna utformningen av dagvattendammar och översvämningsytor med 
detaljplanen för Broby industriområde. 
 

 Medveten utformning av belysning inom området i syfte att minimera risken för 
störning på fladdermöss. Belysning i riktning mot naturmark, dammar och 
öppna diken skärmas om möjligt av. 

 
 Invasiva arter skall hanteras så att de ej sprids vidare. Allt växtmaterial som 

avlägsnas ska tas omhand som brännbart avfall, inte trädgårdsavfall, där alla 
växtdelar läggs i förslutna soppåsar eller liknande så att inga växtfragment 
sprids under frakt till och från återvinningscentralen och riskerar att bilda nya 
bestånd. 

6.4 LANDSKAPSBILD 

Förutsättningar 
Planområdet utgör en del av ett öppet, flackt och vidsträckt odlingslandskap. Den 
flacka topografin skapar möjlighet till vidsträckta vyer, och endast ett fåtal element i 
landskapet såsom mindre gårdsmiljöer, och vegetationsstråk, bryter emellanåt av det 
långa siktlinjerna. I nordöst och öst reser sig Söderåsen och skapar en tydlig 
avgränsning av det storskaliga landskapsrummet. Mot norr ansluter planområdet till 
befintligt verksamhetsområde i Åstorp. 
 
Det öppna och flacka landskapet är generellt känsligt för åtgärder som bryter utblickar 
och siktstråk. Landskapet är som helhet även känsligt för åtgärder som innebär 
skalförskjutningar eftersom det kan förändra landskapets karaktär. Exempel på detta 
är storskaliga tillägg som riskerar att dominera landskapsbilden. 
 
Stora delar av Söderåsen omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv (enligt MB 
3 kap §6) samt landskapsbildskydd. Kulturmiljön runt Vrams Gunnarstorp ingår i det 
regionala kulturmiljöprogrammet och utgör också riksintresse för kulturmiljövården 
(M:k19). 
 
Förekomsten av höga natur- och kulturvärden i det landskap som omger planområdet 
medför att ett genomförande av planförslaget bedöms kunna påverka 
miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö. Riksdagens precision av målet lyder: 
 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
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ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.” 
 
Nollalternativets effekter och konsekvenser 
Dagens markanvändning med jordbruk bedöms fortsätta inom fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 vilket innebär att det öppna landskapet bevaras inom fastigheten. 
Åstorps kommuns bebyggelseplaner, Broby industriområde (Broby 50:2 m.fl.) och 
Broby väster, antas emellertid vara genomförda, se Figur 5. 
 
Bebyggelsen inom Broby industriområde och Broby väster kommer att utgöra väl 
synliga element i landskapet. Detaljplanen Broby industriområde medger en 
bebyggelsehöjd om 20 meter och den planerade bebyggelsen bedöms därför bli väl 
exponerad från flera platser i omgivningen. Störst bedöms exponeringen bli från 
Malmövägen. (MKB för Broby 50:2 m.fl., samrådshandling 2021-03-30). Även den 
verksamhetsutveckling som möjliggörs genom detaljplan för Broby väster bedöms 
komma att påverka upplevelsen av landskapet vid utblickar från söder och väster. 
Synligheten från Vramsvägen i öst bedöms dock bli mer begränsad. 
 
I nollalternativet saknas en koppling till sammanhållen bebyggelse, varvid 
exploateringen vid Broby kommer att upplevas som ett storskaligt industriellt element 
som står i kontrast mot det i övrigt flacka jordbrukslandskapet.  
 
Planförslagets effekter och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör en ändrad markanvändning, från jordbruksproduktion till en 
etablering av lokaler för lager och logistikverksamhet inom fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15. Byggnadskropparna kommer att bryta utblickar ut över landskapet, 
vilket påverkar landskapsupplevelsen. 
 
Som beskrivits i tidigare avsnitt utgör fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 en del av 
ett större godslandskap. En historia som fortfarande är fullt läsbar i landskapet och 
som därför präglar upplevelsen. Dessa värdebärande karaktärsdrag bedöms vara 
känsliga för åtgärder som innebär skalförskjutningar och synliga barriäreffekter i 
landskapet. Störst bedöms denna känslighet vara vid utblickar från riksintresset 
Vrams-Gunnarstorp- Norra Vram, beläget öster om planområdet. 
 
Även om planområdet i sig inte är av något högre värde för vare sig natur- eller 
kulturmiljön i området innebär dess lokalisering i närheten till riksintressen för natur- 
och kulturmiljövård att området bedöms ha ett måttligt värde för landskapsbilden.  
 
De byggnader och anläggningar som utgjort motiv till riksintresset för kulturmiljö är 
dock belägna på ett avstånd överstigande 2,5 km (slotts- och parklandskap vid Vrams 
Gunnarstorp) respektive 4 km (N. Vrams sockencentrum). Avståndet gör att en 
exploatering av fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 bedöms medföra en begränsad 
effekt för landskapsbilden. Från Vramsvägen, i höjd med Vrams Gunnarstorp slott, 
kommer bebyggelsen inom planområdet att vara synligt i horisonten, jämför Figur 3. 
Från parkering framför Vrams Gunnarstorps slott är planområdet inte alls synligt då 
utblickarna i riktning mot planområdet helt döljs av mellanliggande höjder och 
bebyggelse.  
 
Landskapet som omger Vramsvägen är böljande varvid utblicksmöjligheterna i riktning 
mot planområdet varierar, från tämligen goda längs vägens högre avsnitt, till 
begränsade eller helt obefintliga längs de avsnitt av vägen som löper lägre i terrängen. 
Även trädridåer längs gränsen mellan odlingsytor begränsar ställvis utblickarna i 
riktning mot planområdet. Planförslaget bedöms därför inte påverka bevarandet, 
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användandet eller utvecklandet av det kulturella, historiska eller arkitektoniska arvet i 
en sådan utsträckning att det motverkar miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Den planerade exploateringens synlighet ökar sedan succesivt desto längre norrut 
betraktaren färdas längs Vramsvägen. Strax innan gränsen till Åstorp kommun, fram 
till Åstorp tätort löper vägen dock genom ett skogsområde varvid utblickar i riktning 
mot planområdet inte längre möjliggörs. 
 
Betraktat från Vramsvägen i höjd med Ranstorps gamla gård, se Figur 11, bedöms 
effekterna av planförslaget mildras att exploateringen innebär en utveckling av 
sammanhållen bebyggelse, där planområdet markerar ny gräns mellan tätort och 
landsbygd. Bebyggelsen bedöms därför inte, i någon högre grad, komma att upplevas 
som ett främmande inslag i landskapsbilden. Genom kopplingen till sammanhållen 
bebyggelse minskar också riskerna för att igenkänning och förståelse för landskapets 
framväxt över tid försvåras. 
 

 
Figur 11. Fotografi taget från Vramsvägen i höjd med gamla Ranstorps tomt. Bebyggelse enligt 
planförslaget har monterats in i fotografiet för att visa hur planförslaget kan komma till uttryck i landskapet. 

Vid utblickar från söder bedöms ett genomförande av detaljplanen medföra en större 
påverkan på landskapsbilden. Som illustreras i Figur 12 orsakar den planerade 
bebyggelsen på fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 en visuell barriär som försvagar 
kontakten med Åstorp. På detta avstånd konkurrerar bebyggelsens skala även med 
Söderåsen i öster. Förslaget innebär, från denna plats, en tydlig skalförskjutning där 
den föreslagna bebyggelsen riskerar att dominera landskapsbilden och försvaga 
Söderåsens betydelse som landmärke. Från platsen bedöms denna effekt även komma 
att förstärkas till följd av den planerade exploatering som sker genom detaljplanerna 
Broby industriområde och Broby väster.  
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Figur 12. Fotografi taget från Söderåsvägen, söder om planområdet. Bebyggelse enligt planförslaget har 
monterats in i fotografiet för att visa hur planförslaget kan komma till uttryck i landskapet. 

Även vid utblickar väster ifrån (Malmövägen) bedöms planförslaget ställvis komma att 
bli väl synligt, se Figur 13. Den planerade bebyggelsen kommer i detta avsnitt att 
orsaka en visuell barriär och den planerade bebyggelsen medför en tydlig 
skalförskjutning. Söderåsen som tidigare utgjort fond i landskapet kommer i stor 
utsträckning att döljas av den föreslagna bebyggelsen. Effekterna bedöms även här 
komma att förstärkas av de exploateringar som planeras för av Åstorps kommun. 
Sammantaget kommer planerna (om de alla genomförs) att i hög grad förändra 
upplevelsen av landskapet från Malmövägen, från att vara tämligen lågmält och agrart 
till att bli storskaligt och industriellt.  
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Figur 13. Fotografi från Malmövägen norr om Ottominnesväg. Söderåsen och befintligt 
verksamhetsområde i bakgrunden. Bebyggelse enligt planförslaget har monterats in i fotografiet för att visa 
hur planförslaget kan komma till uttryck i landskapet. 

Även om den planerade bebyggelsen i mycket hög grad kommer att påverka 
landskapsupplevelsen vid utblickar från omgivande landskap direkt söder och väster 
om planområdet bedöms exploateringen inom Vrams Gunnarstorp 1:15 endast 
medföra en måttlig negativ effekt jämfört med ett nollalternativ. Bedömningen 
grundar sig på att landskapet i dessa avsnitt inte uppvisar en lika hög känslighet för 
förändring som landskapet öster om planområdet, att den planerade bebyggelsen 
innebär en utvidgning av det befintliga verksamhetsområde som idag finns söder om 
Åstorps tätort samt en förlängning av det verksamhetsområde som realiserats genom 
planerna för Broby industriområde och Broby väster. 
 
Även från öster bedöms planförslaget ge upphov till en måttlig negativ effekt jämfört 
med ett nollalternativ. Bedömningen grundar sig på att planförslaget, trots begränsad 
påverkan på landskapsupplevelsen, berör ett landskap med högre känslighet.  
  
Sammantaget bedöms planförslaget således ge upphov till en måttlig negativ 
konsekvens jämfört med ett nollalternativ. 
 

 
 

Konsekvenser – Landskapsbild 
 
Det måttliga värdet och liten negativ effekt innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra en måttlig negativ konsekvens jämfört med ett 
nollalternativ. 
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Förslag till åtgärder 

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

 De långsträckta byggnadskropparna kan delvis skymmas med kullar och 
trädplanteringar. Både höjder och lövträddungar är karaktärsdrag som idag 
återfinns i det omgivande landskapet.  

 
 För att minska på byggnadernas negativa påverkan på landskapsbilden föreslås 

icke-reflekterande fasadmaterial och fasadfärg samt en färgton som är 
anpassad till omgivningen.  

6.5 UTSLÄPP TILL VATTEN 

Förutsättningar 
Planområdet är ca 56 hektar stort och utgörs idag av åkermark. Området är beläget i 
flack terräng med svag lutning mot det dike som skär igenom området från norr till 
söder. Marknivåerna inom området ligger mellan ca +14 - 20 meter över havet 
(höjdsystem RH2000). De lägsta markhöjderna återfinns i planområdets södra del och 
de högsta markhöjderna i planområdets nordöstra del. 
 

 
Figur 14. Översikt Vrams Gunnarstorp 1:15. Röd markering visar planområdet. Läge för befintligt dike är 
markerat av blå linje. 

Befintligt dike utgör del av Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag av år 1946. 
Dikningsföretaget är dimensionerat för 1,4 liter per sekund och hektar. Den öppna 
dikessektionen bedöms vara relativt djup (2-4 m) och dikeskanterna är spontade. 
Uppströms sträckningen för den öppna dikessektionen finns en kulverterad förgrening. 
Ena grenen löper norrut in mot Åstorps tätort och den andra genen löper österut mot 
järnvägen. Under järnvägen finns en ledning som inte är en del av dikningsföretaget. 
 
Strax söder om planområdet ansluter den öppna dikessektionen till Kölebäcken och 
dikningsföretaget Kölebäckens övre nygrävningsföretag (1927). Kölebäckens övre 
nygrävningsföretag har en flödesbegränsning motsvarande 1 liter per sekund och 
hektar.  
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Rinnvägar och lågpunkter inom planområdet har kartlagts i dagvattenutredning 
(Tyréns 2022). Utredningen visar att den största delen av planområdet avrinner direkt 
till Åstorps-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag. Den sydöstra delen av planområdet, 
ca 10 hektar, avrinner emellertid söderut mot Kölebäckens dikningsföretag. 
 

 
Figur 15. Rinnvägar inom planområdet. Svarta pilar markerar den generella flödesriktningen. 

Kölebäcken mynnar i Humlebäcken, ca 4 km väster om planområdet, vilken i sin tur 
mynnar ut i Vege å som rinner ut i Skälderviken.  
 
Avledning av dagvatten berör miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt 
Ingen övergödning. Riksdagens definition av målen lyder: 
 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 
 
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.” 
 
Med grund i EU:s gemensamma vattendirektiv har samtliga Sveriges vattenförekomster 
klassats utifrån ekologisk och kemisk status. Samtliga vattenförekomster har även 
fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) vilka anger vilken kemisk och ekologisk status 
vattenförekomsten ska uppnå samt till vilket år angiven status ska vara uppnådd. Målet 
är att alla vattenförekomster skall nå god status till senast 2027 och kvaliteten får inte 
försämras. 
 
Då Kölebäcken inte utgör en vattenförekomst finns ingen statusklassning eller MKN för 
denna. I Åstorps dagvattenplan framgår det dock att den ekologisk statusen nedströms 
Åstorps tätort är dålig på grund av hög belastning av kväve och fosfor. Provtagning i 
Kölebäcken samt Humlebäcken har även visat på höga halter av koppar och zink som 
bedöms komma från Åstorp centrum samt industri- och handelsområden söder om 
Åstorp (Tyréns VA-utredning Broby 50:2, 2022-04-12). Statusklassning samt MKN för 
Humlebäcken och Vege Å redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Ekologisk och kemisk statusklassning samt MKN för Humlebäcken och Vege Å (VISS, 2022) 

Vattendrag Status Statusklassning MKN Kommentar 

Humlebäcken 

Ekologisk Otillfredsställande 
Måttlig ekologisk 

status 2033 
 

Kemisk Uppnår ej god 
God kemisk 

ytvattenstatus 

Undantag för kvicksilver, 
kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Vege Å 

Ekologisk Otillfredsställande 
God ekologisk 
status 2033 

 

Kemisk Uppnår ej god 
God kemisk 

ytvattenstatus 

Undantag för kvicksilver, 
kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

 
För båda vattenförekomsterna klassas den ekologiska statusen som otillfredsställande, 
framförallt på grund av övergödning. För Humlebäcken gäller även att uppmätta halter 
av ammoniak och nitrat överskrider gränsvärdena för vattenförekomster samt att 
bedömningsgrunden för diklofenak och 17-beta-östradiol - 50-28-2 överskrids i vatten. 
Det mindre stränga kvalitetskravet för Humlebäcken är enbart kopplat till övergödning 
orsakad av jordbruk och avloppsreningsverk och det sänkta kvalitetskravet gäller bara 
kvalitetsfaktorn näringsämnen (VISS, 2022). Påverkan på andra kvalitetsfaktorer än 
näringsämnen ska således åtgärdas enligt det förbättringsbehov som framgår av 
riskbedömning och möjliga åtgärder. 
 
Kemisk status påverkas främst av att halterna av bromerad difenyleter samt kvicksilver 
och kvicksilverföreningar överskrids. Dessa överskrids i samtliga Sveriges 
vattenförekomster och beror till största delen på långväga atmosfärisk deposition och 
omfattas därför av undantag. Undantaget innebär att de nuvarande halterna (december 
2015) inte får öka samt att lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt status för de 
båda ämnena ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk 
deposition. 
 
I dagvattenplan för Bjuvs kommun redovisas riktvärden för halter av vanligt 
förekommande föroreningar i dagvatten. Dessa ska användas som stöd i processen att 
bedöma risken för att dagvattenutsläpp försämrar statusen i recipienten i samband 
med ny- eller ombyggnation av ett område. Riktvärdena är inga gränsvärden utan ska 
ställas i relation till både planerad bebyggelse och vattenförekomstens status. 
Riktvärdena framgår av Tabell 3. 
 
Tabell 3. Områdesspecifika riktvärden för föroreningshalter i dagvattnet. 

Ämne 
Riktvärde 
(μg/l) 

Fosfor (P) 200 

Kväve (N) 2 000 

Bly (Pb) 8 

Koppar (Cu) 18 

Zink (Zn) 75 

Kadmium (Cd) 0,4 

Krom (Cr) 10 

Nickel (ni) 15 
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Kvicksilver (Hg) 0,03 
Suspenderad substans 
(SS) 

40 000 

Oljeindex (olja) 5 000 

Benso(a)pyren (BaP) 0,03 
 
Området består enligt SGU:s jordartskartering till största del av postglacial finlera. I 
den södra delen av planområdet förekommer ett mindre område av postglacial sand. 
Enligt utförd geoteknisk undersökning består ytlagret av humushaltig lera med en 
mäktighet av 0,3-0,5 m. Under ytlagret finns det lera med mäktighet >4m. Då 
genomsläppligheten för lera är låg är infiltrationskapaciteten inom området begränsad. 
Grundvattennivåerna har mätts i området. Nivåerna varierar inom planområdet, mellan 
0,5 – 3,3 meter under markytan.  
 
Nollalternativets effekter och konsekvenser 
Dagens markanvändning med jordbruk bedöms fortsätta inom fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 även framöver vilket innebär att det fortsatt kommer läcka ut 
näringsämnen till närliggande vattendrag och i slutändan Humlebäcken och Vege å. Till 
följd av att den ekologiska statusen, för båda vattendragen, klassificeras som 
otillfredsställande bedöms ett fortsatt utsläpp av näringsämnen inverka negativt på 
vattenförekomstens ekologiska status. 
 
Den negativa effekten bedöms emellertid komma att begränsas något till följd av 
Åstorps kommuns bebyggelseplaner i väster, Broby industriområde och Broby väster. 
Även dessa planområden avrinner mot Kölebäcken och den förändring i dagvattnets 
innehåll som blir en följd av ändrad markanvändning (reducering av kväve och fosfor) 
bedöms bidra positivt till uppfyllandet av MKN. Den förändrade markanvändningen 
inom Broby industriområde ger emellertid upphov till ökade utsläpp av kvicksilver. Med 
föreslagna dagvattenåtgärder beräknas haltnivån av kvicksilver från Broby 
industriområde uppgå till 0,02 µg/l, vilket jämfört med haltnivå från dagens 
markanvändning innebär en ökning om 0,01µg/l till recipient (Tyréns, VA-utredning 
Broby 50:2, 2022-04-12). Beräknad haltnivå med föreslagna dagvattenåtgärder 
underskrider dock, med marginal, det riktvärde på 0,03µg/l, som anges i 
dagvattenplan för Bjuvs kommun. Därför bedöms det ökade utsläppet av kvicksilver 
som orsakas av ett genomförande av detaljplan för Broby industriområde inte 
medverka till att MKN inte uppnås. 
 
Planförslagets effekter och konsekvenser 
Vattenmiljön och kravet att nå uppsatta miljökvalitetsnormer bedöms utgöra ett stort 
kommunalt och regionalt intresse och därmed bedöms värdet vara måttligt. 
 
Med planerad exploatering förändras föroreningsbelastningen till recipienten. I syfte 
att bedöma dagvattnets föroreningsinnehåll och utvärdera behovet av rening har en 
dagvattenutredning genomförts (Tyréns, 2022-07-15). Föroreningsberäkningar för 
området har utförts i StormTac. Beräkningen utgår från schablonmässiga värden för 
olika typer av markanvändning (i detta fall byggnader, vägar/lastgårdar, parkering, 
grönyta och reningsdammar), och ska därför inte ses som några exakta värden utan 
som en indikation på vilka halter som riskerar att transporteras med dagvatten från ett 
visst område. Resultatet visar att samtliga beräknade halter efter planerad exploatering 
ligger under de riktvärden som anges av Bjuvs kommun, med undantag för kadmium 
(Cd). Generellt ses en minskning av näringsämnena fosfor (P) och kväve (N) och en 
ökad halt av metaller (Ni, Cd, Hg) inom fastigheten jämfört med ett nollalternativ. 
För att inte öka belastningen av föroreningar till recipienten krävs rening av 
dagvattnet. 
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En principlösning för dagvattenhantering inom fastigheten har arbetats fram och en 
höjdsättning har gjorts. Förslaget innefattar både fördröjning och rening av dagvatten. 
Planbestämmelserna reglerar att minst 35 % av fastighetens yta ska vara 
genomsläpplig och ytor för dagvattendammar har avsatts. Vidare innehåller 
planförslaget villkor för startbesked som innebär att startbesked för byggnader inte får 
ges förrän dagvattendamm inom respektive avrinningsområde har kommit till stånd. 
 
Planområdet har delats in i tre delavrinningsområden; västra (V), östra 1 (Ö1) samt 
östra 2 (Ö2), markerade i Figur 16. Avrinningsområdena avvattnas via ytliga system till 
en fördröjningsyta lokaliserad inom respektive avrinningsområde. Längs med planerad 
gata anläggs ett dike för avledning av dagvatten från lastytor, parkeringar och tak till 
fördröjningsytorna inom delavrinningsområde väst (V) och öst 1 (Ö1). Inom 
delavrinningsområde öst 2 (Ö2) styrs takvatten mot det sydöstra hörnet, till föreslagen 
fördröjningsyta. Avledning från fördröjningsytan inom Ö2 sker via ett svackdike med 
reglerat utflöde till Ö1. Avtappning från V och Ö1sker till Åstorp-Vrams Gunnarstorps 
dikningsföretag. Reglering av utsläppsflöde föreslås till 1 l/s,ha, baserat på nedströms 
dikningsföretags flödesbegränsningar, vilket motsvarar ca 56 l/s från hela 
planområdet. För en detaljerad beskrivning av utformningen på svackdike och 
fördröjningsytor hänvisas läsaren till VA- och skyfallsutredning Vrams Gunnarstorp 
1:15, Bjuv, Rev (Tyréns, 2022-07-15).    
 

 
Figur 16. Principskiss för dagvattenhantering inom planområdet. 

I Tabell 4 presenteras föroreningshalter i dagvattnet för planerad exploatering med 
och utan rening i dagvattendamm. I tabellen visas också reningseffekter som uppnås 
för respektive ämne i föreslagen reningsanläggning. Rödmarkerade halter ökar jämfört 
med befintligt.  
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Tabell 4. Föroreningshalter i utgående dagvatten före och efter planerad exploatering med föreslagen 
reningsdamm. Riktvärden från Bjuvs dagvattenpolicy presenteras i den första kolumnen och reningseffekt i 
den sista, Källa: Tyréns 2022-07-15 

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 
Befintligt 

(µg/l) 

Planerad 
exploatering utan 

rening (µg/l)  

Planerad 
exploatering med 

rening (µg/l) 

Reningseffekt 
(%) 

P 200 150 130 53 61 

N 2 000 3 600 1 200 870 29 

Pb 8 7,2 6,3 1,4 78 

Cu 18 12 11 5 57 

Zn 75 20 46 13 73 

Cd 0,4 0,1 0,6 0,2 59 

Cr 10 2,2 4,4 1,1 75 

Ni 15 1,4 4,2 1,7 62 

Hg 0,03 0,006 0,02 0,009 39 

SS 40 000 67 000 38 000 8 200 80 

Oil 5 000 180 190 46 76 

PAH16 - 0,06 0,53 0,12 79 

BaP 0,03 0,01 0,02 0,006 64 

 
 
Som framgår av tabellen genererar ett genomförande av planförslaget något ökade 
utsläpp av metaller (Ni, Cd, Hg) jämfört med ett nollalternativ. Haltnivåerna ligger 
dock, med reningsåtgärd, fortsatt på låga nivåer och väl under satta riktvärden. 
Utsläppet av kvicksilver beräknas, med föreslagen dagvattenlösning, bli mycket lågt 
(0,009 µg/l). Även beaktat tillsammans med Broby industriområde bedöms 
haltnivåerna av kvicksilver underskrida de riktvärden som presenteras av Bjuvs 
kommun. Sammanslagen haltnivå från dessa båda områden uppgår till 0,029 µg/l 
vilket således ligger strax under riktvärdet på 0,03 µg/l. 
 
Förekomsten av näringsämnen i dagvattnet beräknas, efter rening, komma att 
reduceras ytterligare jämfört med ett nollalternativ. Sammantaget bedöms 
planförslaget därför inte, varken enskilt eller tillsammans med angränsande plan för 
Broby industriområde, inverka negativt på möjligheten att nå satta MKN. Den 
reducering av näringsämnen som blir en följd av planförslaget bedöms bidra positivt 
till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning. 
Föreslagen principlösning för hantering av dagvatten gynnar biologisk mångfald 
liksom markens vattenhushållande funktion vilket också det bidrar positivt till 
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. 
 
Att mängden näringsämnen minskar jämfört med nuläget bedöms som en positiv 
effekt. 
 
Att planförslaget kan medföra en ökad mängd miljöfarliga ämnen bedöms vara 
negativt, inte minst då mängden kvicksilver riskerar att öka. Generellt gäller undantag 
för kvicksilver då det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka halterna till en nivå som 
motsvarar god status. Dock anges i VISS, vad gäller de berörda vattenförekomsterna, 
att de nuvarande halterna inte får öka, vilket dagvattenutredningens beräkningar 
indikerar att planförslaget kan bidra till. Det är dock svårt att bedöma vilken påverkan 
ett begränsat område har på den totala halten i vattenförekomsten då 
avrinningsområdet är stort. I sammanhanget ska dock noteras att det kumulativa 
bidraget av kvicksilver från de båda planförslagen (Vrams Gunnarstorp 1:15 och Broby 
industriområde) uppgår till 0,029 µg/l vilket således är under det riktvärde på 0,03 
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µg/l som presenteras i dagvattenplan för Bjuvs kommun. Effekten bedöms därför som 
liten negativ.  
 
Det finns osäkerheter förknippade med bedömningen av konsekvenser för 
vattenmiljön. Dessa osäkerheter är främst förknippade med att 
föroreningsberäkningarna utgår från schablonvärden för olika typer av 
markanvändning. För vissa ämnen bygger schablonvärdena i modellen på en 
begränsad mängd data vilket ytterligare ökar osäkerheten i resultatet. 
Schablonvärdena för kvicksilver utgör ett sådant exempel. Samtidigt bör framhållas att, 
bortsett från dammarna, har inga reningssteg tagits i beaktande vid beräkningarna. 
Den faktiska reningsgraden kan därför komma att bli högre genom att ytterligare 
rening uppnås i dikesstråken som avvattnar planområdet till dammarna. Hur stor 
denna reningseffekt blir beror på dikesstråkens utformning. 
 

 
 

 
 
Förslag till åtgärder 
Följande åtgärder rekommenderas: 
 

 För att säkerställa rening och fördröjning dagvattnet under byggnadstiden ska  
fördröjningsyta och reningsdamm för respektive avrinningsområde anläggas 
innan byggnation av planområdet påbörjas. Sker utbyggnaden etappvis ska det 
säkerställas att fördröjning samt rening av dagvattnet för utbyggnadsetappen 
färdigställs i början av etappen.  

 
 Reningsdammarna bör utformas med en oljeavskiljning vid inlopp.  

 
 För att säkerställa reningsfunktionen behöver dammarna underhållas med 

jämna mellanrum; in- och utlopp bör rensas på skräp och bottensediment 
avlägsnas. Vidare bör utlopp från dammarna förses med avstängningsfunktion 
för att undvika att skadliga ämnen sprids till recipienten vid tillexempel 
oljeläckage eller släckningsarbete. 
 

 Parkeringsytor inom planområdet kan sänkas ner 5–10 cm för att fungera som 
fördröjningsytor vid regn. Om exempelvis en hektar parkeringsyta sänks ner 
med 10 cm, kan magasinsvolymen minskas med ca 1000 m3. 
 

 Fördröjningsytorna kan utformas som multifunktionella ytor, med gräsbeklädda 
slänter eller terrasser ner mot botten för att ytan även ska kunna nyttjas för 
rekreation. 

 

Konsekvenser - Vattenmiljö 
 
Det måttligt höga värdet och små negativa effekter kopplat till kemisk status 
innebär att genomförandet av planförslaget bedöms medföra små negativa 
konsekvenser jämfört med ett nollalternativ.   
   

Konsekvenser - vattenmiljö 
 
Den reducering av näringsämnen som blir en följd av planförslaget bedöms 
medföra positiva effekter för vattenkvaliteten. Genomförandet av planförslaget 
bedöms därför medföra en positiv konsekvens jämfört med ett nollalternativ. 
 



 
 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-07-15 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
43(52) 

6.6 ÖVERSVÄMNING/SKYFALL 

Förutsättningar 
Extrema skyfall bedöms kunna inträffa oftare och vara mer intensiva i framtiden. Detta 
p.g.a. förväntade effekter av klimatförändringar. Det finns därför ett behov att planera 
våra samhällen för att hantera den markavrinning och de översvämningar som kan 
komma att ske. 
 
En skyfallsmodell har upprättats över fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15 och dess 
uppströms avrinningsområde, med syfte att bestämma översvämningsrisker vid 
extremt skyfall vid befintliga förhållanden.  
 
Markavrinning och översvämningar i lågpunkter har datorberäknats för ett extremt 
regn med en statistisk återkomsttid på 100 år, 6 timmars varaktighet med klimatfaktor 
på 1,25. Beräkningen motsvarar en regnhändelse som närmast kan jämföras med ett 
skyfall som inträffar under sommartid. Innan regnet är marken relativt torr och 
mättnadsgraden är låg. Skyfallet faller över hela utredningsområdet. Det gör att det 
regn som faller med vald intensitet faller samtidigt och i lika omfattning över hela 
området. I verkligheten varierar regnets intensitet när det faller över ett stort område. 
För ett verkligt skyfall kan därmed de översvämningar som inträffar upplevas ske lokalt 
och inte i den omfattning som beräkningsresultatet visar. I Figur 17 nedan presenteras 
maximal översvämningsutbredning och djup vid nuvarande förhållanden. 

 

Figur 17. Maximal utbredning och vattendjup vid regn med 100 års återkomsttid, 6 h varaktighet och 1,25 
klimatfaktor. 

Beräkningsresultatet visar att det inte föreligger någon risk för markavrinning från 
uppströms avrinningsområde in till planområdet i norr. En yta på ca 4500 m2 i 
planområdets nordöstra hörn avrinner idag norrut. Beräkningsresultatet visar också att 
det inte finns någon risk för bräddning av ytvatten över järnvägen. De förhöjda 
vattennivåer som redovisas öster om järnvägen förklaras av att modellberäkningen inte 



 
 

Uppdrag: 320245, Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 2022-07-15 
Beställare: Catena Projekt AB  

 
44(52) 

tagit hänsyn till dagvattenledningssystemet och därmed ej heller till trumman under 
järnvägen. Beräkningsresultatet överskattar därför vattennivån i detta avsnitt. 
 
Nollalternativets effekter och konsekvenser 
Dagens markanvändning bedöms fortsätta inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i 
ett nollalternativ. Därmed sker inga förändringar avseende markavrinning eller 
översvämningar jämfört med vad som redovisats under avsnittet ”Förutsättningar” 
ovan. 

Nollalternativet innefattar ett antagande om att detaljplan för Broby industriområde är 
genomförd. Behov av fördröjningsvolym har i plan för Broby industriområde beräknats 
för såväl 30- som för ett 100-års regn. Sammanfattningsvis anges att de 
fördröjningsvolymer som tillskapas genom planen motsvarar en fördröjning av ett 
teoretiskt 100-årsregn med varaktighet på 6 h inom området ned till ett utsläppsflöde 
motsvarande 1 l/s, ha. Det anges vara betydligt mindre än vad som bedöms avrinna 
från området i dagsläget vid motsvarande regn. Med föreslagna fördröjningsåtgärder 
bedöms nollalternativet därför inte orsaka negativa effekter avseende avrinningen till 
Kölebäcken eller på översvämningsrisken för nedströms liggande områden (Tyréns, 
VA-utredning Broby industriområde, 2022-04-12). 

Planförslagets effekter och konsekvenser 
Föreslagen principlösning för dagvattenhantering (se avsnitt 6.5) har dimensionerats 
för att omhänderta och fördröja dagvatten från området vid ett 30-årsregn med 24 h 
varaktighet. Det motsvarar även kapacitet att fördröja ett regn med en 100-års 
återkomsttid och 2 h varaktighet. 
 
Vid större skyfall kommer dagvattensystemet att bli överbelastat och dagvatten att 
avrinna på markytan. I syfte att säkerställa att det avrinnande vattnet leds mot 
fördröjningsytorna och vidare mot dammarna, att instängda områden inte uppstår 
samt att dagvatten avleds från bebyggelse och infrastruktur har en höjdsättning av 
området tagits fram. Höjdsättningen säkerställer att bräddning sker kontrollerat från 
fördröjningsyta Ö2 till Ö1 och vidare till dikningsföretaget, samt från fördröjningsyta i 
väst till dikningsföretaget.  
 
Med föreslagna fördröjningsåtgärder bedöms planförslaget därför inte ge upphov till 
översvämning för nedströms liggande områden. Därmed bedöms planförslaget inte 
heller generera några negativa konsekvenser för bebyggelse eller andra värden jämfört 
med ett nollalternativ. 
 

 
 
Förslag till åtgärder 
Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 

 Vid projekteringsskede är det viktigt att säkerställa fria avrinningsvägar för 
avledning vid extrema regn ner till fördröjningsytorna, inklusive avledning av 
avrinning från områden uppströms planområdet. 

 Huvudgator bör tillämpas som skyfallsleder för att styra och avleda regnvatten 
från bebyggelse och infrastruktur.  

 Styrning av regnvatten kan ske genom anläggning av kantsten.  

Konsekvenser - Skyfall 
 
Jämfört med ett nollalternativ bedöms planförslaget inte ge upphov till några 
konsekvenser för nedströms liggande områden jämfört med ett nollalternativ. 
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 En lägsta färdig golvhöjd bör tas fram med marginal för att undvika att 
regnvatten orsakar marköversvämning mot infrastruktur. Färdig golvhöjd ska 
ligga över dammsystemets bräddnivå. 

 Parkeringsytor och grönytor kan till fördel sänkas ner 5-10 cm för att fungera 
som tillfälliga fördröjningsytor.    

6.7 KLIMATPÅVERKAN 

Förutsättningar 
Utsläpp av klimatpåverkande gaser innebär att klimatet blir varmare vilket leder till 
konsekvenser över hela jorden. Ett varmare klimat förväntas medföra ökad nederbörd, 
mer frekventa extrema väderhändelser (storm, skyfall etcetera) och höjda havsnivåer 
på grund av smältande isar.  
 
Av riksdagens precision av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan följer att: 
  
Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius 
över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 
grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det 
globala arbetet inriktas mot detta mål. 
 
Förbränning av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten. Förbränning av drivmedel 
innebär utsläpp av växthusgaser, och i Sverige står transportsektorn för cirka en 
tredjedel av de totala växthusgasutsläppen.   
 
Som beskrivits i MKBs inledande avsnitt är Skåne, på grund av sitt geografiska läge, 
Sveriges viktigaste logistiknav för transporter. En tredjedel av landets import och 
export, mätt i värde, passerar genom Skåne varje år. Som en följd av en förväntat 
stigande utrikeshandel och en ökande befolkning, förväntas också påverkan från 
transporterna komma att öka inom regionen. Hur transportsystemet utvecklas spelar 
därför en viktig roll för hur väl vi uppnår de klimatpolitiska målen. 
 
Vid sidan av de klimatpåverkande utsläpp som sker till följd av förbränning av fossila 
bränslen som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser 
och för transporter, är även användningen av mark av betydelse. Vegetation tar upp 
koldioxid från atmosfären och har därmed potential att lagra in kol i marken. Hur stor 
denna potential är för jordbruksmark beror på många faktorer, bland annat vilka 
grödor som odlas, typ av mark och markens ursprungliga kolhalt samt hur mycket kol 
som tillförs i form av rötter, halm och andra växtrester, stallgödsel och annat organiskt 
material.  Av denna anledning bedöms ekologiskt brukade jordar generellt uppvisa en 
högre kolhalt än konventionellt brukad mark. Det ska emellertid noteras att 
jämförelser mellan kolhalt och kolinlagring i svenska konventionella och ekologiska 
jordar saknas varvid det inte med säkerhet går att fastställa skillnader i kolhalt mellan 
de olika produktionsformerna i nationell kontext. Dock är det klarlagt att kolhalterna i 
marken är lägre än genomsnittet i områden med mycket konventionell 
spannmålsodling i system utan djur (SLU 2022). Studier av svenska jordar visar vidare 
att markens innehåll av kol är större i norra än i södra Sverige på grund av att 
nedbrytningshastigheten är lägre i ett kallare klimat. Störst potential att lagra in kol 
har marker som är kolfattiga och där man förändrar odlingen och börjar odla grödor 
som tillför mycket växtrester. Åkermark som länge odlats med ettåriga grödor och som 
sås med vall binder i regel kol, medan en mark som varit odlad med vall under lång tid 
förlorar kol om den plöjs upp (SLU 2022). 
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Nollalternativets effekter och konsekvenser 
I ett nollalternativ förutsätts marken inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 fortsatt 
komma att brukas för jordbruksändamål. Sett till att marken inom fastigheten idag 
brukas konventionellt bedöms marken vara kolfattig och kollagringspotentialen därför 
som god. Huruvida denna potential kommer att tillvaratas eller inte är inte möjligt att 
sia om. I denna MKB konstateras därför enbart att om marken fortsatt kommer att 
brukas konventionellt bedöms kolinlagringen förbli mycket marginell. Om 
fastighetsägaren istället förändrar odlingen så att marken tillförs mer kol än vad som 
avgår, binder marken kol och det genereras en positiv effekt för klimatet.  
 
De exploateringar som planeras för genom detaljplanerna Broby industriområde och 
Broby väster antas emellertid vara genomförda i ett nollalternativ. Som en följd av 
detta innebär nollalternativet negativa effekter i form av minskad potential för 
kolinlagring på omgivande jordbruksmark. 
 
Behovet av mark för lager- och logistikändamål bedöms vara lika stort i ett 
nollalternativ. Beaktat att området mellan Bjuv och Åstorp bedöms utgöra en av de två 
viktigaste markreserverna i Skåne när det kommer till potentiella utvecklingslägen för 
framtida logistikanläggningar (Region Skåne, 2017) innebär nollalternativet att ytor för 
lager och logistikändamål behöver tillgodoses på annan plats. Att en av de två 
viktigaste markreserverna för detta ändamål inte kan nyttjas begränsar möjligheterna 
att utveckla transportlösningar som omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala 
transporter”. Därmed begränsas också möjligheterna att uppnå de klimat- och 
transportpolitiska målen. 
 
Planförslagets effekter och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör en utveckling av lager- och logistikverksamhet inom ett 
område med stor potential när det kommer till att utveckla transportlösningar som 
omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala transporter”. Planförslaget skapar på 
detta sätt förbättrade förutsättningar för att minska den klimatbelastning som orsakas 
av utsläpp från transporter och därmed förbättrade möjligheter att uppnå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. Lokaliseringen i direkt anslutning till Åstorps tätort skapar 
också goda möjligheter att ta sig till och från arbetet med tåg, till fots eller med cykel 
vilket reducerar klimatpåverkande utsläpp orsakade av arbetspendling. 
 
Den förändrade markanvändningen, från jordbruksdrift till verksamhetsområde, 
innebär att markens kollagringspotential reduceras. Vilken betydelse som ska tillmätas 
denna effekt (reduceringen av kollagringspotential) är dock i hög grad beroende av de 
antaganden som görs avseende framtida brukningsmetoder. Med ett antagande om att 
marken i ett nollalternativ fortsatt brukas konventionellt förblir denna potential i hög 
grad outnyttjad och konsekvenserna av planens genomförande små. I detta 
sammanhang bör också framhållas att planförslaget innebär att 35 % av planområdets 
totala markyta (ca. 17 ha) fortsatt kommer att utgöras av grönyta. För dessa delar 
kvarstår således markens kollagringspotential. Eftersom gräsvall lämnar mycket 
skörderester ovan och under jord lagrar den också in och håller kvar mer kol än odling 
av spannmål. Därmed kan planförslaget bidra till en ökad kolinlagring i marken jämfört 
med ett nollalternativ. Hur stort bidraget faktiskt kommer att bli är dock beroende av 
hur skötseln av denna yta utformas. Effektens betydelse går därför inte att skatta.  
Antas marken i ett nollalternativ istället komma att brukas på ett sådant sätt att mer 
kol tillförs marken än vad som åtgår (ekologisk jordbruksdrift) medför planförslaget en 
något större negativ konsekvens jämfört med nollalternativet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms värdet vara högt. Effekterna av ett förändrat klimat utgör 
ett akut problem som behöver lösas för att inte undvika omfattande konsekvenser för 
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både människor och biologisk mångfald. Beaktat att planförslaget, genom sin 
lokalisering, skapar goda förutsättningar att minska den klimatbelastning som orsakas 
av transporter samt att förlusten av kollagringspotential till viss del kan begränsas till 
följd av att delar av området förblir grönt, bedöms effekten som liten negativ.  
 

 
 
Förslag till åtgärder 
Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

 Genomför de föreslagna fördröjningsytorna enligt dagvattenutredningen. 
 Genomför en LCA för projektet med målet att minska klimatpåverkan i 

byggskedet jämfört med en referensanläggning. 
 Förse lagerlokalerna med solceller, och dimensionera dessa så att det blir ett 

överskott av el efter att lokalernas och lastbilstrafikens behov säkerställts, för 
att kompensera förlusten av jordbruksmarkens kolinlagring. 

7 SAMLAD BEDÖMNING 

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget möjliggör en utveckling av lager- och logistikverksamhet inom ett 
område med stor potential när det kommer till att utveckla transportlösningar som 
omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala transporter”. Planförslaget skapar på 
detta sätt förbättrade förutsättningar för att minska den klimatbelastning som orsakas 
av transporter och därmed förbättrade möjligheter att uppnå miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan. Lokaliseringen i direkt anslutning till Åstorps tätort skapar också 
goda möjligheter att ta sig till och från arbetet med tåg, till fots eller med cykel vilket 
har potential att reducera klimatpåverkande utsläpp orsakade av arbetspendling. 
 
Planförslaget innebär en exploatering av cirka 56 hektar jordbruksmark.  
 
Att bygga på jordbruksmark innebär flera utmaningar ur ett miljöperspektiv. Det 
innebär inte minst att naturresursen jordbruksmark tas i anspråk på ett irreversibelt 
sätt vilket innebär att möjligheten att använda marken för livsmedelsförsörjning 
försvinner. Att planförslaget medför att en stor areal bördig jordbruksmark tas i 
anspråk bedöms utgöra den mest allvarliga konsekvensen i och med att jordbruksmark 
utgör ett nationellt intresse. Därtill förväntas behovet av jordbruksmark i världen att 
öka i och med klimatförändringarna. Coronapandemin, och pågående krig i Ukraina, 
har också uppmärksammat behovet av en god självförsörjning av livsmedel, som idag 
är relativt låg i Sverige. Därtill har jordbruksmarken en inneboende 
kollagringspotential som reduceras till följd av en ändrad markanvändning. 
 
Jordbruksmarken har också betydelse ur ett landskapsperspektiv. Den flacka 
jordbruksmarken skapar långa siktlinjer vilket har betydelse för hur landskapet 
upplevs. Jordbruksmarken innebär också en möjlighet att förstå landskapets historiska 
framväxt. Planförslaget innebär att det öppna landskapet ersätts med storskaliga 
lagerlokaler, vilket bryter siktlinjer och ställvis skapar en förskjutning i upplevelsen av 

Konsekvenser - klimatpåverkan 
 
Det höga värdet och små negativa effekter innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser jämfört med ett 
nollalternativ.      
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landskapet från att vara lantligt till urbant. Närheten till riksintresseområden gör att 
känsligheten för förändringar av landskapsbilden bedöms vara hög. 
 
Att omvandla jordbruksmark till verksamhetsområde innebär att mängden dagvatten 
ökar och att föroreningshalterna förändras. Dagvattenutredningen visar att, med 
föreslagen rening, minskar halterna av näringsämnen, vilket är positivt för berörda 
vattenförekomster då deras ekologiska status är kraftigt påverkad av övergödning. 
Däremot ökar mängden miljöfarliga ämnen, bland annat kvicksilver, vilket är negativt.  
 
Jordbruksmark har generellt begränsade värden för naturmiljön. Inom planområdet 
finns det heller inga objekt av betydelse för den biologiska mångfalden. 
Jordbruksmarken kan emellertid utgöra födosöksområde och häckningsplats för vissa 
fågelarter, däribland rapphöna som tidigare observerats inom planområdet. Till 
planförslaget hör ett kvalitetsprogram som bland annat omfattar att skapa gröna 
strukturer, däribland dagvattendammar och fördröjningsytor, som om det realiseras 
kan vara positivt för biologisk mångfald.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget framförallt innebära en intressekonflikt 
omfattande ianspråktagande av jordbruksmark och påverkan på landskapsbilden. I och 
med att jordbruksmark utgör ett nationellt intresse är det viktigt att vid ett 
ianspråktagande eftersträva ett så effektivt nyttjande av marken som möjligt. Ur ett 
landskapsperspektiv är det å andra sidan eftersträvansvärt, i ett läge med öppet och 
flackt jordbrukslandskap, att hålla nere exploateringsgraden för att begränsa påverkan 
på siktlinjer och skalförskjutningar i landskapsbilden.  

7.2 AVSTÄMNING MOT MILJÖBALKENS ALLMÄNA HÄNSYNSREGLER 

I miljöbalken 2 kap. 2-5 §§ anges allmänna hänsynsregler som ger uttryck för bland 
annat försiktighetsprincipen, principen att det är förorenaren som ska betala, 
produktvalsregeln samt regler om hushållning och kretslopp. I 6 § anges inriktning för 
val av plats. Nedan beskrivs kortfattat de hänsynsregler som berörs av planförslaget 
samt hur de har beaktats i planarbetet.  
 
2 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”  
 

 Det har tagits fram utredningar och fördjupade inventeringar för att skaffa 
kunskap om bland annat naturmiljö, vattenmiljö, landskapsbild, geoteknik, 
förorenad mark och buller. Kunskapskravet bedöms därför vara uppfyllt. 

 
3 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.  
 

 Ett kvalitetsprogram har tagits fram som en del av planarbetet i syfte att 
anpassa planförslaget i ett hållbarhetsperspektiv. Vidare har landskapsanalys 
genomförts och bebyggelsens utformning anpassats för att minska påverkan på 
landskapsbilden. Beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har utförts 
och anläggningar för omhändertagande av dagvatten presenterats. Därmed får 
försiktighetsprincipen anses vara uppfyllt. 
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4 §   ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 
kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre 
farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats 
med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.”  
 

 Produktvalsprincipen bedöms inte vara relevant för planförslaget. 
 
5 § ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror 
och energi samt utnyttja möjligheterna att  
 

1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av avfall, och  
4. återvinna avfall.  
 

I första hand ska förnybara energikällor användas.”  
 

 Dagvattenutredningen visar på möjligheten att återanvända dagvatten för att 
användas i toaletter men också till bevattning. Det finns också en ambition att 
ha solceller på taken till logistikladorna. Genomförs dessa möjligheter till att 
minska vattenanvändning och att producera förnybar energi bedöms 
hushållningsprincipen vara uppfyllt. 
 

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 

 Planområdet är lokaliserat till ett område som av Region Skåne bedöms utgöra 
en av de två viktigaste markreserverna i Skåne när det kommer till potentiella 
utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar. I syfte att utvärdera lämplig 
lokalisering har Bjuvs kommun genomfört en lokaliseringsutredning. 
Lokaliseringsutredningen visar att av de platser som bedöms vara aktuella inom 
Bjuvs kommun, är den föreslagna ytan den som är bäst lämpad ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv. Det beror bland annat på att det innebär en 
utvidgning av ett befintligt verksamhetsområde, vilket möjliggör ett nyttjande 
av befintliga kommunaltekniska system. Lokaliseringen innebär också att 
påverkan på bostäder kan begränsas i jämförelse med andra undersökta 
lokaliseringar. Lokaliseringsprincipen bedöms vara uppfyllt.  

8 FORTSATT ARBETE 

8.1 BYGGSKEDE  

Naturmiljö 
Byggskedet bedöms framförallt kunna påverka naturmiljön genom att de träd som ska 
sparas kan skadas av arbetsmaskiner. Påverkan på träden kan undvikas genom att 
körning av arbetsmaskiner och att gräv- och schaktarbeten nära träd genomförs med 
ett säkerhetsavstånd som säkerställer att påverkan på trädets krona, stam och rötter 
undviks. Säkerhetsavståndet kan tryggas genom tillfällig stängsling. 
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Skydd av mark och vatten  
Byggskedet bedöms framförallt kunna medföra påverkan på grund av grumling av 
dagvatten och utsläpp från entreprenadmaskiner.  
 
Förorenat dagvatten behöver omhändertas och renas före utsläpp. Under byggskedet 
uppstår mycket suspenderat material och föroreningar i dagvattnet. Utsläpp av 
dagvatten och länshållningsvatten som innehåller partiklar och/eller föroreningar till 
recipienten kan skada naturvärden i vattnet. Rening med sedimentation innan utsläpp 
är därför en viktig skyddsåtgärd under byggskedet. Reningsåtgärder tidigt i processen 
och så nära källan som möjligt är att föredra.  

8.2 UPPFÖLJNING  

Enligt 6 kap. 11 § ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Det finns 
också krav på att redovisa dessa åtgärder antingen i beslutet att anta planen eller 
programmet, eller i en särskild handling i anslutning till beslutet (6 kap. 16 §).  
Formellt omfattar kravet på uppföljning endast de betydande aspekterna.  
 
Av den betydande miljöpåverkan som planförslaget bedöms medföra är det framförallt 
relevant att följa upp följande aspekt: 
 
Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer  
Skötselplan behöver tas fram för drift och underhåll av föreslagna 
dagvattenanläggningar för att säkerställa dess funktion över tid. 
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u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Utförande
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Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för byggnad förrän markföroreningar har
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a2 Startbesked får inte ges för byggnad förrän dagvattendamm med
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a3 Startbesked får inte ges för byggnad förrän dagvattendamm med
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a4 Startbesked får inte ges för byggnad förrän dagvattendamm med
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Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla
fr.o.m. laga kraft datum.
ILLUSTRATIONER

Flödesvägar dagvatten
Dagvattendamm

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad.

h1 Högsta nockhöjd är 14,0 meter.

h2 Högsta nockhöjd är 14,0 m. Utöver det får 50% av
egenskapsområdet utgöras av en bebyggelse med en högsta
nockhöjd på upp till 23,0 m.

n4 Dagvattendamm ska finnas.
n3 Dagvattendamm ska finnas.
n2 Dagvattendamm ska finnas.
n1 Natur ska bevaras.
+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter.
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1. Vad är en detaljplan 
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för ett 
geografiskt avgränsat område. I detaljplanen ingår en plankarta och en 
planbeskrivning. Plankartan är den juridiska handlingen som säger vad som är 
tillåtet att bygga och anlägga på platsen. Planbeskrivningen innehåller en 
beskrivning av området och en förklaring av de ställningstaganden som gjorts, 
samt motivering av de bestämmelser som gäller i plankartan. 

1.1 Planprocessen 
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. När en detaljplan 
upprättas prövas lämpligheten för området och säkerställer att en rättvis 
bedömning och avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen. I plan- 
och bygglagens 2 kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges det att 
planläggning ska ske och prövas utifrån en långsiktig, god hushållning med mark- 
och vattenområden. Detta innebär att områdena ska användas för de eller det 
ändamål de är mest lämpade för. Det är kommunen som tar fram och antar 
detaljplaner. Detta kallas för kommunalt planmonopol.  

Som underlag till detaljplanen tas ofta olika utredningar fram, som exempelvis en 
trafikutredning eller en dagvattenutredning. När detaljplanen har genomgått 
detaljplaneprocessens olika steg och den inte har överklagats kallas det att 
detaljplanen har vunnit laga kraft och gäller fram till dess att kommunen 
upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen. 

2 Detaljplanens syfte 
2.1 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 
logistikanläggningar.  

3 Planen i korthet 
3.1 Sammanfattning 

Planområdet består i dag till största delen av jordbruksmark. Detaljplanen ger 
möjlighet för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt 
restaurang. Möjlig höjd på byggnaderna är 14 meter, men i planområdets 
centrala, norra del möjliggörs bebyggelse upp till 23 meter. Detaljplanen reglerar 
även att natur ska bevaras och dagvattendammar ska finnas.  

Föreslaget projekt för fastigheten är lager- och logistikverksamhet. Ambitionen i 
föreslaget projekt är att skapa rekreativa ytor både för de som jobbar inom 
området och för allmänheten. Genomförandet av planförslaget skapar möjligheter 
för arbetstillfällen, men medför också att jordbruksmark tas i anspråk samt att 
landskapsbilden påverkas. 
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3.2 Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

3.3 Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 60 månader (5 år) från laga kraftdatum. Före 
genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL).  

3.4 Plandata 
Planområdet omfattar fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15. Planområdet är 56 
hektar stort och ligger i norra Bjuv i direkt anslutning till Åstorps kommungräns. 
Norr om planområdet finns ett befintligt industriområde, öster om planområdet 
finns en järnväg (Skånebanan) och söder och väster om området är det 
jordbruksmark.    

Planområdet, fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, markerad med röd linje.  
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3.5 Markanvändning och markägoförhållanden 
Planområdet består till största delen av jordbruksmark. Planområdet utgörs av 
fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 som är privatägd. 

3.6 Initiativtagare 
Catena Projekt AB har tagit initiativ till planen. 

4 Handlingar 
4.1 Kommunala 

Planbeskrivning 2023-02-02 

Plankarta med bestämmelser 2023-02-02 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-13 

Fastighetsförteckning 2022-11-12 

Samrådsredogörelse 2022-07-15 

Granskningsutlåtande, 2023-02-02 

4.2 Utredningar 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, Tyréns, 2022-04-13  

Miljögeoteknisk rapport, Tyréns, 2022-04-13 

Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13 

Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, Version 2.0, 2022-06-14 

Naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, EkollAB, 2022-06-13 

Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-06-15 

Planeringsunderlag landskapsbild, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-
06-30 

Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-07-15 

Kvalitetsprogram, Tyréns, 2022-04-13 

VA- och skyfallsutredning med bilagor, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 
2022-06-30 

Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter- Dp Broby 
50:2 m.fl. Sweco, reviderad version 2022-05-11 

Lokaliseringsutredning Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, 2022-06-29 

PM Komfortvibrationer, Tyréns 2022-11-03 
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5 Beskrivning av detaljplanen 
5.1 Detaljplanen innefattar 

Detaljplanen ger möjlighet för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan 
samt restaurang. I detaljplanen regleras omfattningen av bebyggelsen genom 
nockhöjd på 14 meter. I den norra, centrala delen av planområdet får 50 % av 
byggnaderna ha högdelar på upp till 23 meter. Syftet är att tillåta en omfattning 
som ger möjlighet till ett effektivt utnyttjande av marken samtidigt som 
bebyggelsens volymer anpassas för att smälta in i landskapet. I detaljplanen 
regleras även ytor för att bevara befintliga naturområden, skapa 
dagvattendammar, ge möjlighet för allmänna underjordiska ledningar, samt att 
säkerställa skyddsavstånd till järnväg och kraftledning.  

Föreslaget projekt för fastigheten är lager- och logistikverksamhet, se illustration 
nedan. Ny bebyggelse föreslås att placeras som en rygg i öst/västlig riktning på 
den norra delen av fastigheten och möter det befintliga industriområdet i Åstorps 
kommun. I den södra och östra delen av fastigheten föreslås volymerna att 
placeras i en nord/sydlig riktning. Detta för att öppna upp området mot söder och 
möta odlingslandskapet med gavlar. Området nås via en infart från västra delen 
av fastigheten. Utöver bebyggelse föreslås rangerytor, parkeringsytor, 
dagvattendammar, stråk för gående och cyklister samt grönytor för 
ekosystemtjänster så som ökad biologisk mångfald, rekreation, infiltration av 
vatten, upplevelser och klimatreglering.  

5.2 Ändringar sedan granskning 
I planbeskrivningen har följande lagts till eller förtydligats:  

- kap 7 Planeringsförutsättningar; information om att de två dammarna strax 
norr om planområdet inte omfattas av strandskydd då de är tekniska 
anläggningar.  

- kap 8 Konsekvenser; bedömning av hur närliggande järnväg påverkar 
vibrationsnivåer för området.  

- kap 9 Genomförande; information avseende genomförandeavtal mellan 
fastighetsägaren och Åstorps kommun och information om att Åstorps 
kommun har tecknat medfinansieringsavtal med Trafikverket. 

- kap 5 Beskrivning av detaljplanen, 8 Konsekvenser och 9 Genomförande; 
information om beviljad biotopskyddsdispens   

 

Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts.  
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Illustration av en möjlig utformning av planförslaget. 

 

5.3 Kvartersmark 
Planområdet utgörs av kvartersmark. Den huvudsakliga användningen inom 
planområdet regleras till Z, verksamheter. Användningen inrymmer service, 
lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig 
verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till 
verksamheten ingår i användningen. Användningen regleras även till C1,  
restaurang. Syftet med bestämmelsen är att ge möjlighet till 
restaurangverksamhet som inte endast är en del av verksamheterna inom 
användningen Z. Användningen C1 får ej placeras närmre än 70 m från järnvägen 
för att säkerställa tillräckligt skyddsavstånd avseende risk.  

Bebyggelsens nockhöjd regleras med bestämmelserna h1 och h2. h1 reglerar en 
högsta nockhöjd på högst 14 meter och gäller för större delen av planområdet. h2 
reglerar en högsta nockhöjd på 23 meter och gäller för den centrala, norra delen 
av planområdet. I denna del får 50 % av bebyggelsen vara upp till 23 meter. 
Nockhöjd är definierat som avståndet från den medelnivå som marken har invid 
byggnaden till yttertakets högsta del. Delar som sticker upp över taket som 
skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Syftet med reglering av 
byggnaders nockhöjd är att tillåta en utbredning som ger möjlighet till ett effektivt 
utnyttjande av marken samtidigt som bebyggelsen anpassas till landskapet.  
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5.4 Natur 
Biotopskydd 
Det finns fyra objekt (ett öppet dike, en märgelgrav, en småvatten- träddunge och 
en åkerholme) som bedöms omfattas av generellt biotopskydd. Dessa biotoper 
kan bidra till variation, skapa spridningsvägar och utgöra livsmiljöer för flera 
artgrupper som annars har svårt att hitta livsmiljöer i det storskaliga 
jordbrukslandskapet.  

Hänsyn har tagits till biotopskyddet genom att märgelgraven, småvattnet- 
träddungen och det öppna diket i plankartan regleras med prickmark (marken får 
inte förses med byggnad) samt med egenskapsbestämmelsen n1- Natur ska 
bevaras. Syftet med bestämmelserna är att naturvärden ska bevaras. 

Länsstyrelsen har lämnat dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta 
bort åkerholmen, under förutsättning att detaljplanen får laga kraft och att 
åtgärden genomförs under genomförandetiden (Beslut 2022-11-16, Dnr 21900-
2022). Åkerholmen ligger centralt i området och försvårar utbyggnaden av 
området. Åkerholmen bedöms ha låga biotopkvaliteter och inga naturvärdesarter 
har identifierats vid inventering. Miljögeoanalyser har också visat höga halter av 
arsenik (25 mg/kg TS) och DDT (1100 µg/kg TS). Halterna överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, vilket 
ytterligare drar ner värdet på området som viktig biotop för biologisk mångfald. 

 
Översikt över de fyra objekt som har avgränsats under naturvärdesinventeringen. Nr 1 
(småvatten- träddunge), 2 (småvatten- märgelgrav), 3 (småvatten- dike) och 4 (åkerholme). 
Samtliga objekt bedöms omfattas av biotopskydd. 
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5.5 Grönstruktur 
Grönområde och friytor 
Planområdet utgörs av kvartersmark. Ambitionen för planerat projekt är att 
planområdet ska utgöra en kvalitet både för de som jobbar inom området och för 
allmänheten. De stora och sammanhängande grönytorna som redovisas i 
projektet är en betydelsefull resurs - både för att skapa en god arbetsmiljö och en 
bra anpassning till landskapet. Följande kvalitetsmål ska grönstråken bidra med:  

• främja rekreation - både i form av platser för vila och naturupplevelser, och 
genom fysisk aktivitet. 

• innehålla gångstråk i form av rundslingor av olika längd, vilket är betydelsefullt 
för att de ska bli attraktiva att använda.  

• erbjuda ytor för sport såsom bollplan och utegym 
• rymma naturlik grönska och vattenkontakt som ger positiva hälsoeffekter och 

som människor upplever positivt. 
• erbjuda mötesplatser med bra kopplingar till personalytor inomhus och till 

entréytor. Det ska finnas platser för många att samlas, liksom platser för bara 
en eller några få. Det ska finnas möblering som möjliggör att man kan äta sin 
lunch utomhus. 

• ges en medveten gestaltning i mötet med det omgivande landskapet, och 
bidra till att bryta ned de stora byggnadsvolymernas skala och långa fasader. 

5.6 Geotekniska förhållanden 
Geoteknik och grundläggning 
Planerade byggnader bedöms kunna utföras med platta direkt på naturligt lagrad 
lera efter att den översta organiska jorden urschaktats. Grundläggning av 
byggnader ska ske radonskyddat, vilket till exempel innebär täta genomföringar i 
plattan.  

5.7 Gator och trafik 
Gatunät 
Planområdet utgörs av kvartersmark. I detaljplanen görs ingen reglering av 
gatustrukturen. Ambitionen för planerat projekt är en effektiv och logisk 
infrastruktur för lastbilar som ska lasta och lossa gods. Samtidigt ska området 
fungera för anställda och besökare. Området ska erbjuda en god trafiksäkerhet 
och orienterbarhet som gör det enkelt att hitta även för de som kommer hit för 
första gången. Den centrala gatan föreslås utformas som en välkomnande gata 
och fungera som en ryggrad i området. Den rymmer körbana och gång- och 
cykelväg. Gatan kantas av en uppbruten trädrad av storvuxna träd som ger vind- 
och solskydd och som kan balansera de storskaliga byggnaderna. 
 
Angöring och in-/ utfarter 
Infart till planområdet föreslås i den västra delen av planområdet. 
Mellankommunal samverkan har skett mellan Bjuvs kommun och Åstorps 
kommun angående infartsväg till planområdet. Planområdet planeras få 
gemensam infart från Malmövägen/Ängavägen med detaljplan för Broby 50:2, 
Åstorps kommun.  
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Parkering 
Parkeringsbehovet för de anställda uppskattas till 7 p-platser/1000 m2 BTA vilket 
innebär 1632 parkeringsplatser.  

Ambitionen för planerat projekt:  

• Cykelparkeringar för anställda ska anläggas i bra lägen, nära personalentréer, 
och med god service och komfort. Genom att erbjuda möjlighet att ladda 
batterier till elcyklar och kvalitetshöjande åtgärder såsom cykelpump och 
väderskydd för cyklarna kan området uppmuntra till jobbpendling med cykel 
istället för bil. Cykelparkeringar föreslås ges en grön inramning av exempelvis 
träd och buskar som också bidrar med ett bättre mikroklimat. 

• Bilparkering ska erbjuda möjlighet att ladda elbilar. De laddbara platserna 
föreslås placeras i mer attraktiva lägen än övriga platser. De ska ges en grön 
inramning av exempelvis träd och buskar, och avgränsas från rangerytor med 
grönska.  

Rangerytor ska placeras och utformas så att backande lastbilar inte hamnar i 
konflikt med övrig trafik.  

Gång, cykel och mopedtrafik 
Planområdet utgörs av kvartersmark. I detaljplanen görs ingen reglering av mark 
för gång- och cykel. Ambition med projektet är att det ska vara möjligt för 
utomstående att passera genom området i nord-sydlig riktning till fots eller med 
cykel, samt erbjudas möjlighet att ta del av de gröna miljöer som skapas i 
området. Gång- och cykelvägen längs huvudgatan föreslås knytas ihop dels med 
Trafikverkets planerade cykelstråk längs Malmövägen, dels norrut mot Åstorp. En 
möjlig, ytterligare koppling skulle kunna vara mot Bjuv och Gunnarstorp i söder, 
över odlingslandskapet enligt streckad gul linje, se karta ovan.  

5.8 Hälsa och säkerhet 
Buller 
Bullerutredningen, (Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-
06-15), belyser påverkan av buller från väg- och spårtrafik och industri (inom 
planområdet) till angränsande bostäder. Vid fullt utbyggt planområde överskrids 
ljudnivåerna för ett hus, nordväst om planområdet, invid Malmövägen, där det 
kommer att krävas bullerdämpande åtgärder.  
 
Riktvärdet för buller från industri uppfylls vid samtliga bostäder med god 
marginal. Maximala ljudnivåer från lossningsarbete och lastbilstrafik inom 
planområdet kan dock ändå komma att kunna uppfattas vid bostäder i 
undantagsfall, företrädesvis på kvällar och nätter då bakgrundsnivån i området i 
övrigt är lägre.  
 
Bullerskyddsåtgärder regleras i genomförandeavtal mellan fastighetsägaren och 
Åstorps kommun. 
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Risk och farligt gods 
I riskutredningen (Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, Version 
2.0, 2022-06-14) anges att området 0-30 meter från transportleden (järnväg för 
farligt gods) ska utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 
Lämplig användning är parkering (ytparkering), trafik, odling, friluftsområde (till 
exempel motionsspår) och tekniska anläggningar som inte orsakar skada på 
avåkande fordon. Detta regleras i detaljplanen genom att marken inte får förses 
med byggnad inom 30 meter från fastighetsgräns i anslutning till järnvägen. 
Skyddsavstånd från järnväg till användningen restaurang regleras till 70 m. 

Kraftledningar 
De kraftledningar som finns norr och väster om planområdet kräver 
säkerhetsavstånd från ledning samt försiktighetsavstånd avseende magnetfält.  

I plankartan har prickmark (mark som inte får bebyggas) lagts in i plankartan 
längs planområdets norra och västra gräns, så att det är minst 25 meter mellan 
ledning och byggbar mark. I väster har även prickmark lagts in så att det är 50 
meter från kraftledningsstolpe till byggbar mark.  

Markmiljö 
På åkerholmen, i mitten av planområdet, har föroreningar påträffats. Startbesked 
får inte ges för byggnad förrän markföroreningen har avhjälpts, vilket regleras i 
detaljplanen med beteckningen a1.  

De radonmätningar som utförts visar att området betraktas som 
normalradonmark med värden på 5,3 och 15,8 kBq/m3 (Planeringsunderlag 
geoteknik, Tyréns, 2022-04-13). Då marken klassas som normalriskmark ska 
grundläggning av byggnader ske radonskyddat, vilket innebär exempelvis täta 
genomföringar i plattan. 

Översvämning 
Utredning av dagvatten och skyfall (VA- och skyfallsutredning med bilagor, 
Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-06-30) utgår från att 35 % av 
planområdet ska utgöra genomsläpplig yta. I detaljplanen regleras att minst 35 % 
av marken ska vara genomsläpplig. I detaljplanen regleras också att det krävs 
marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.  

En höjdsättning har gjorts för att se till att dagvatten/skyfallsvatten kommer att ta 
rätt väg inom och ut ur planområdet. Höjdsättningen säkerställer att dagvatten 
når dammarna och att skyfallsvatten når diket (Kölebäcken) om dammarna skulle 
vara fyllda. Markhöjder har förts in på plankartan. Se vidare 5.9. Dagvatten. 

Räddning  
Insatstid för Räddningstjänsten överstiger normal insatstid, 10 minuter. 
Självutrymning behöver anordnas.  
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5.9 Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Planområdet utgörs av kvartersmark, vilket innebär att all utbyggnad och allt 
underhåll av dagvatten- och skyfallslösningar kommer att hanteras av 
fastighetsägaren. Dagvattendammar och fördröjning av dagvatten föreslås inom 
planområdet och ett flöde motsvarande naturlig avrinning tillåts avledas till 
dikningsföretaget. I plankartan avsätts ytor för dagvattendammar. 
 
Principlösningen för dagvatten- och skyfallshantering inom fastigheten fokuserar 
på både fördröjning och rening av dagvatten (se figur nedan). Utredning av 
dagvatten och skyfall utgår från att 35 % av planområdet ska utgöra 
genomsläpplig yta. I detaljplanen regleras att minst 35 % av marken ska vara 
genomsläpplig. I detaljplanen regleras också att det krävs marklov för 
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.  
 
I detaljplanen regleras befintligt dike med egenskapsbestämmelsen n1 (natur ska 
bevaras) och prickmark (mark får inte förses med byggnad). Syftet med 
bestämmelserna är att bevara diket och tillhörande naturvärden.  
 
I anslutning till diket och i planområdets sydöstra hörn regleras ytor med 
egenskapsbestämmelse n2, n3 och n4 (dagvattendamm ska finnas) samt 
prickmark (mark får inte förses med byggnad). Startbesked för byggnad villkoras 
med att dagvattendammar måste vara byggda. Syftet med bestämmelserna är att 
ge utrymme för dagvattendammar och att säkra att dessa kommer till stånd. 
 
En höjdsättning har gjorts för att se till att dagvatten/skyfallsvatten kommer att ta 
rätt väg inom och ut ur planområdet. Höjdsättningen säkerställer att dagvatten 
når dammarna och att skyfallsvatten når diket (Kölebäcken), om dammarna 
skulle vara fyllda. Markhöjder regleras på plankartan. 
 
Ledningar i dikningsföretaget kommer att behöva läggas om. Föreslagen plats för 
omläggning av ledningar regleras i plankartan med beteckningen u1 
(markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar) och finns i planområdets 
östra och södra gräns samt centralt i området där omläggning av utlopps- och 
bräddningsledningar från dagvattendammar norr om planområdet behöver ske 
(se figur på nästa sida).  
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Principlösning dagvatten och skyfall, med delavrinningsområden V, Ö1 och Ö2.  

 

 
 

 
Principlösning dikningsföretag. 
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Vatten och spillvatten 
Planområdet ska anslutas till kommunalt nät för vatten och spillvatten i Åstorps 
kommun. Föreslagen punkt för ren- och spillvattenanslutning sker strax intill 
befintlig spillvattenpumpstation, norr om planområdet, i Åstorps kommun (se figur 
nedan). Pumpstationen kommer att behöva uppgraderas för att klara den ökade 
belastningen. I nuläget planeras ny renvattenledning läggas längs med 
planområdets norra fastighetsgräns. I detaljplanen säkerställs område för ledning 
genom planbestämmelsen u1, markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. Diskussion har förts med NSVA och mellankommunal samverkan har 
skett mellan Bjuvs kommun och Åstorps kommun angående vatten och 
spillvatten. 

 
Principlösning ren- och spillvatten. 

Elförsörjning 
Planområdet föreslås att försörjas med el via gatuanslutning i västra delen av 
planområdet.  

Brandposter 
Det bedömda brandvattenbehovet är 20 l/s, normal brandbelastning. Flödet i 
brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Svenskt Vattens 
publikation Distribution av dricksvatten P114. Lägsta flöde ska vara 20 l/s. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet 
mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. 
Behovet beror på vilken typ av lager som uppförs och samråd bör därför ske med 
Räddningstjänsten. Sprinklersystem med egna reservoarer kan bli aktuellt. 

 



ANTAGANDEHANDLING 
2023-02-02 

 

16 
 

Renhållning 
Sophantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 
Avfallsutrymmen för fastigheten ska placeras i nära anslutning till allmän väg, 
som är anpassad för renhållningsfordonen och följer angivna mått i kommunens 
renhållningsordning. Vid placering av ett avfallsutrymme är det viktigt att ta 
hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet och arbetsmiljö. Avfallsutrymmet ska inte 
placeras vid lastning- och lossningsplatser för lager- och logistikfordon. 
Avfallsutrymmet ska inte placeras så att backning förekommer. Avfallsutrymmets 
storlek ska motsvara de behov som föreligger samt underlätta för källsortering. 
Mer information finns att tillgå hos NSR. 

 

5.10 Avvägning mellan motstående intressen 
Planområdet utgörs av produktiv jordbruksmark vilket innebär att regelverket i 3 
kap 4§ Miljöbalken måste uppfyllas om marken ska kunna exploateras. Enligt 3 
kap 4§ Miljöbalken gäller följande:   

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får 
tas anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  

Skåne är, på grund av sitt geografiska läge, Sveriges viktigaste logistiknav för 
transporter. En tredjedel av landets import och export, mätt i värde, passerar 
genom Skåne varje år. För att bidra till att Skåne kan utvecklas mot en mer 
hållbar och konkurrenskraftig gods- och logistikregion har Region Skåne 
utarbetat en ”Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne”. Den 
markanvändning som föreslås genom denna detaljplan är väl förenlig med 
strategin genom att området mellan Bjuv och Åstorp omnämns i strategin som en 
lokalisering som uppvisar särskilt goda förutsättningar när det gäller att utveckla 
transportlösningar som omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala 
transporter”. Området mellan Bjuv och Åstorp betraktas därför av Region Skåne 
som en av de två viktigaste markreserverna i Skåne när det kommer till 
potentiella utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar. 

I syfte att utvärdera om den förordade lokaliseringen till fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 utgör den lokalisering som är bäst lämpad sett till planens syfte 
har planförslaget även föregåtts av en lokaliseringsutredning. I 
lokaliseringsutredningen utvärderades fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i 
relation till sex alternativa lokaliseringar, samtliga belägna mellan Bjuv och 
Åstorp. Genom lokaliseringsutredningen har fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 
bedömts vara den lokalisering mellan Bjuvs och Åstorp som bäst lämpar sig för 
planens syften (Lokaliseringsutredning Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, 
2022-06-29) 

Genom detaljplanen skapas vidare möjligheter för att öka antalet arbetstillfällen 
inom regionen. Att befolkningen är i arbete är en av de absolut viktigaste 
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faktorerna för utvecklingen av välfärden och därmed även för den regionala 
målsättningen om att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor. Arbetslösheten i 
Bjuv och Åstorps kommun är, i likhet med Skåne generellt, högre än 
genomsnittet i Sverige. Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns det därför 
ett behov av insatser för att höja sysselsättningsgraden och sänka 
arbetslösheten.  

Med stöd i vad som ovan anförts anses den föreslagna markanvändningen 
utgöra ett väsentligt samhällsintresse som inte skäligen kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt lika tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

6 Motiv till detaljplanens regleringar 
6.1 Motiv till regleringar 

Användning av kvartersmark 
Z - VERKSAMHETER: Användningen verksamheter inrymmer lager- och logistik 
samt service, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan 
jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Syftet med 
detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 
logistikanläggningar.  

C1 - RESTAURANG: Syftet med bestämmelsen är att ge möjlighet till 
restaurangverksamhet som inte endast är en del av verksamheterna inom 
användningen Z, utan kan vara öppen för allmänheten.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad: Prickmark finns på flera 
ställen inom planområdet. Motivet för prickmarken är att undanta marken från 
bebyggelse, dels med hänsyn till naturvärden och dagvattendammar, dels med 
hänsyn till markförlagda ledningar och som skyddsavstånd till luftledningar samt 
järnväg. (2 kap. 5§ PBL) 

h1 – Högsta nockhöjd är 14 meter (2 kap. 6§ PBL) 

h2 – Högsta nockhöjd är 14 m. Utöver det får 50% av egenskapsområdet 
utgöras av en bebyggelse med en högsta nockhöjd på upp till 23 m: Syftet 
med reglering av byggnaders nockhöjd är att tillåta en utbredning som ger 
möjlighet till ett effektivt utnyttjande av marken samtidigt som bebyggelsen 
anpassas till landskapet. (2 kap. 6§ PBL) 
 
+ 0,0 - Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter: Utsatta 
höjder säkerställer att dagvatten/skyfallsvatten kommer att ta rätt väg inom och ut 
ur planområdet. (2 kap. 5§ PBL) 

n1- Natur ska bevaras: Tre naturobjekt; en märgelgrav, ett öppet dike och ett 
småvatten- träddunge regleras med egenskapsbestämmelsen n1. Syftet med 
bestämmelsen är att naturvärdena ska bevaras. (2 kap. 6§ PBL) 
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n2, n3, n4- Dagvattendamm ska finnas: Syftet med bestämmelserna är att säkra 
ytor för dagvattendammar som kan fördröja och rena dagvatten innan detta 
släpps vidare till dikningsföretag. (2 kap. 5§ PBL) 

u1- Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar: Motiv till 
bestämmelsen är att säkerställa områden för ledningar, så att marken inte tas i 
anspråk på ett sätt så att ledningar inte kan förvaltas eller ledningsrätter kan 
skapas. (2 kap. 5§ PBL) 

Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig: Motivet till planbestämmelsen 
är att minska avrinningshastigheten för dagvatten. Vald lösning för dagvatten- 
och skyfallshantering utgår ifrån att 35 % av planområdet ska utgöra 
genomsläpplig yta. (2 kap. 5§ PBL) 

a1 - Startbesked får inte ges för byggnad förrän markföroreningar har 
avhjälpts: Motivet till planbestämmelsen är att säkerställa att sanering av mark 
kommer till stånd. (2 kap. 5§ PBL)  

a2, (a3), (a4) - Startbesked får inte ges för byggnad förrän dagvattendammar 
med beteckningen n2 (n3), (n3 och n4) har kommit till stånd: Motivet till 
planbestämmelserna är att säkra att dagvattendammar byggs. Bestämmelserna 
är kopplade till olika delar inom planområdet, så att endast de dagvattendammar 
som behövs för delområdet behöver byggas, om utbyggnaden sker i etapper. (2 
kap. 5§ PBL) 

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet: Syftet med planbestämmelsen är att det ska vara möjligt att 
följa upp bestämmelsen om att minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig. (2 
kap. 5§ PBL) 
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7 Planeringsförutsättningar 
7.1 Kommunala ställningstaganden 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, fattade beslut om planuppdrag 2022-02-09.  

Översiktsplan 
Enligt Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 
§ 45 är planområdet utpekat som verksamhetsområde.  

Planområdet är utpekat i Översiktsplanen som verksamhetsområde. 

 

Detaljplaner 
Planområdet är inte tidigare planlagt.  

Detaljplaner i Åstorps kommun 

Fastigheterna norr om planområdet är planlagda för och delvis utbyggda med 
verksamheter. För fastigheter sydväst och väster om planområdet pågår 
planarbete för nya verksamheter. 

- Detaljplan för fastigheten Broby 50:2 m.fl 
Sydväst och väster om planområdet pågår detaljplanearbete för  
”Verksamhetsområde Broby”. Syftet med detaljplanen är att vidareutveckla 
befintligt verksamhetsområde söderut och därigenom skapa förutsättningar för 
fler arbetstillfällen. Verksamhetsområdets södra del, med koppling till 
Kölebäcken, är ett grönt område där syftet är att skapa ett större 
sammanhängande kommunalt rekreationsstråk och omhänderta dagvatten. 
Detaljplanen var ute på granskning sommaren 2022.  

Infartsväg till planområde för Vrams Gunnarstorp 1:15 kan möjliggöras genom 
denna detaljplan.  
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Plankarta, granskning, detaljplan Broby 50:2 m.fl. 

 

- Detaljplan för fastigheterna Broby 5:21, 5:22 och 57:1 
Väster om Malmövägen pågår planarbete för fastigheterna Broby 5:21, 5:22 och 
57:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamheter, samt naturmark. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Byggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken. 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen kan antas innebära 
betydande påverkan för miljön, människors hälsa och säkerhet eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Den samlade bedömningen 
blir att enskild faktor eller faktorernas samlade effekt utgör behov av en strategisk 
miljöbedömning. 
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Bedömningen grundas på följande:  

• Planområdet ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket innebär 
flera samhällsekonomiska möjligheter och samverkansområden för Bjuvs 
kommun och grannkommunen Åstorps kommun.  

• Kommunen bedömer att ianspråktagande av jordbruksmark på fastigheten är 
lämpligt och motiveras av att fler dimensioner av samhällsviktiga värden skapas 
såsom arbetstillfällen, naturvärden, och undantar nödvändigtvis inte 
specialodling. Befintlig användning bör inte hindra marknadsmässig 
samhällsutveckling i området.  

• Ianspråktagandet av jordbruksmark bör undersökas och motiveras i separat 
lokaliseringsutredning.  

• Landskapsbilden bör undersökas och motiveras i separat utredning.  

• Dagvatten och skyfall bör undersökas i separat utredning.  

Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför i en 
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. 

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-04-28 § 38 att detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram (Miljökonsekvensbeskrivning, 
Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-07-15).  

Vision 2030 
Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland 
annat under rubriken Puls i tryggheten att:   

” Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun.”   

Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, ska 
följas. Följande principer för dagvattenhantering framgår:  
• Dagvattensystem ska utformas så skadliga uppdämningar undviks vid kraftiga 

regn. 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, 
dagvattnets föroreningshalt samt recipientens känslighet. 

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av 
föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

• Flöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 
recipienter begränsas. 
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7.2 Miljömål 
Globala miljömål 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell 
agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. De 17 
hållbarhetsmålen konkretiseras med 169 delmål och 230 globala indikatorer. 
Regeringen har ambitionen att Sverige ska vara ledande i arbetet med att 
genomföra Agenda 2030. De globala miljömål som kan anses beröras av detta 
planförslag är: 

• Rent vatten och sanitet för alla  
• Hållbar energi för alla 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Ekosystem och biologisk mångfald 

 
Nationella miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för 
dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats 
inom varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. Det miljömål som kan 
anses beröras av detta planförslag är: 

• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö (landskapsbild) 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Ett rikt djur- och växtliv 

7.3 Riksintressen 
Kulturmiljövård 
Riksintresse för kulturmiljövård ligger cirka 700 meter sydöst om planområdet 
(Vrams Gunnarstorp - Norra Vram [M19]) med beskrivningen ” Kuperat slotts- 
och parklandskap med omfattande park- och allésystem på Söderåsens sluttning 
kring slottet Vrams Gunnarstorp av medeltida ursprung men med huvudbyggnad 
från stormaktstiden, vilken helt omgestaltats under 1800-talets mitt.” 

Trafikkommunikation 
Väg E4 ligger cirka 1 kilometer väster om planområdet. E4:an är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer. E4:an har stora trafikflöden med stor andel 
nationell genomfartstrafik och har därmed höga krav på framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Befintlig framkomlighet och kapacitet får inte påverkas negativt 
utifrån utökade lokala trafikflöden.  

Järnväg (Skånebanan) ligger direkt öster om planområdet. Järnvägen utgör 
riksintresse för transporter, eftersom den har en interregional betydelse. Det går 
godstransporter på järnvägen, varav en del utgörs av farligt gods. 
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7.4 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken 
Jordbruksmark 
Planområdet består till största delen av jordbruksmark.  

7.5 Mellankommunala intressen 
Planens genomförande kräver samordning med Åstorps kommun vad gäller ny 
tillfartsväg och cykelväg från Malmövägen till planområdet, VA-anslutning, 
bullerskyddsåtgärder med mera. Detta regleras i ett genomförandeavtal mellan 
fastighetsägaren och Åstorps kommun. 

7.6 Fysisk miljö 
Nuvarande markanvändning, bebyggelse och landskapsbild 
Planområdet består till största delen av jordbruksmark.  

Området är cirka 566 000 m2 stort. Planområdet ligger i ett öppet och vidsträckt 
odlingslandskap. Den flacka topografin skapar möjlighet till vidsträckta vyer i alla 
väderstreck, utom mot norr där industriområde och Åstorps samhälle ligger. Fåtal 
element i landskapet såsom mindre gårdsmiljöer, och vegetationsstråk bryter 
emellanåt av de långa siktlinjerna. Planområdet ligger där det låglänta 
landskapet, Ängelholmslätten, möter det höglänta landskapet Söderåsen. Ett 
låglänt odlingslandskap möter ett mosaikartat skogsklätt åslandskap. Landskapet 
har historiskt utgjort ett godslandskap. Stora delar av Söderåsen och omgivande 
landskap berörs av landskapsbildskydd. Skyddet sträcker sig ned över området 
förbi ridhuset söder om Björnås.  

7.7 Kultur 
Kulturvärden och fornlämningar 
I den östra delen av planområdet finns en tidigare fyndplats för en tunnackig 
flintyxa, L1989:1968.  

I planarbetet har en arkeologisk utredning genomförts av Arkeologerna SHM 
under perioden 2022-05-20 – 2022-06-02 (Meddelande från Länsstyrelsen i 
Skåne län, Ärendebeteckning 431-44481-2021). Resultatet av undersökningen 
visar att endast tre anläggningar framkom som bedöms som säkert förhistoriska. 
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att de få anläggningarna har ett ringa 
vetenskapligt värde och att det inte finns några hinder ur arkeologisk synpunkt att 
exploatera området.  

Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap10 § kulturmiljölagen. 

7.8 Natur  
Naturvårdsprogram 
Planområdet är inte utpekat i Bjuvs kommuns naturvårdsprogram, antaget av 
kommunfullmäktige 2016-01-28.  
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Biotopskydd 
De naturmiljöer som finns inom planområdet utgörs i stort av fyra objekt; ett 
öppet dike, en märgelgrav, en åkerholme och en småvatten- träddunge. Samtliga 
fyra objekt bedöms omfattas av generellt biotopskydd.  

Strandskydd 
Strax norr om planområdet på fastigheten Åstorp 112:48 ligger två dammar. I 
samråd med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) konstateras att de 
ovan nämnda dammarna är dagvattendammar som klassas som anlagda 
tekniska anläggningar för dagvattenhantering. Dessa bedöms därmed vara 
undantagna från strandskydd. 

Naturvärdesinventering 
I planarbetet har en naturvärdesinventering genomförts (Naturvärdesinventering 
Vrams Gunnarstorp 1:15, Ekoll AB, 2022-06-13). Naturvärdesinventeringen har 
utförts i två steg, först med en delrapport på förstudienivå och sedan med en 
slutrapport där förstudie, fältstudie och tillägg ingår. NVI:n har genomförts enligt 
svensk standard SS 199000:2014 med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt 
biotopskydd, detaljerad redovisning av artförekomst (naturvårdsarter och invasiva 
växtarter) samt fördjupad artinventering av groddjur. 

Planområdet består nästan uteslutande av jordbruksmark. De naturmiljöer som 
finns inom planområdet utgörs i stort av fyra objekt; ett öppet dike, en 
märgelgrav, en åkerholme och en småvatten- träddunge. Inget av dessa objekt 
uppfyller kriterier för naturvärdeklass fyra, då biotopkvaliteterna är låga och inga 
naturvärdesarter har observerats. Inga groddjur observerades vid 
inventeringarna. Samtliga fyra objekt bedöms omfattas av generellt biotopskydd.  

Under fältinventeringen har jätteloka observerats längs kanterna på det öppna 
diket. Arten är upptagen i EU:s förteckning över invasiva arter inom EU och det 
finns därför ett lagstadgat krav för bekämpning av denna art. Allt växtmaterial 
som avlägsnas ska tas omhand som brännbart avfall, inte trädgårdsavfall, där 
alla växtdelar läggs i förslutna soppåsar eller liknande så att inga växtfragment 
sprids under frakt till och från återvinningscentralen och riskerar att bilda nya 
bestånd. 

Området är, som de flesta områden som enbart består av jordbruksmark, av låg 
betydelse för biologisk mångfald. Områdets avvikande biotoper, främst det öppna 
diket samt vallodlingen har ett värde som ledlinjer och födosöksmiljöer för 
lättspridda arter såsom vilt och fåglar. Rapphöna kan hitta häckningsmöjligheter i 
närområdet även om området exploateras. 

7.9 Grönstruktur 
Topografi och vegetation 
Planområdet utgör en del av ett öppet, flackt och vidsträckt odlingslandskap. Och 
består nästan uteslutande av jordbruksmark. Centralt i området finns en 
åkerholme. 
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Vattenområden 
Inom planområdet finns en märgelgrav, ett dike och ett småvatten, se vidare 7.8 
Natur. 

Friytor, lek och rekreation 
Inom planområdet finns inga ytor för lek och rekreation. 

7.10 Geotekniska förhållanden 
Geoteknik 
Översiktlig geoteknisk undersökning (Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 
geoteknik, Tyréns, 2022-04-13) indikerar på goda förhållanden för grundläggning 
av planerad anläggning då jordlagren utgörs av överkonsoliderad lera. 
Förekommande sedimentär berggrund bedöms ligga på 10–30 m djup. Ytlig last 
från planerade byggnader bedöms inte medföra tillskottslast på dessa djup som 
kan orsaka ras av gruvgångar och sättningar. 

Gruvgångar  
Bjuvs kommun har gjort en riskbedömning av befintliga gruvgångar 
(Riskbedömning av gruvgångar Bjuvs kommun 2017-12-08) i berggrunden från 
den tidigare stenkolsbrytningen som pågick från mitten av 1800-talet till slutet av 
1970-talet. Större delen av planområdet utgörs av klass 1, vilket innebär område 
där man brutit kol på större djup än 35 meter, i en brytningsnivå. Klass 1 innebär 
att ingen särskild åtgärd krävs för byggnation. En mindre del i nordöstra delen av 
planområdet utgörs inte av något riskområde.  

Radon 
Planområdet klassificeras som ett normalriskområde enligt den geotekniska 
utredningen (Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13). Enligt utförda 
markradonmätningar (5,3 och 15,8 kBq/m3) klassas marken som 
normalradonmark enligt Statens Planverk, rapport 59:1982. 

7.11 Trafik 
Gatunät 
Sweco har på uppdrag av Catena projekt AB och Åstorps kommun tagit fram en 
trafikutredning som underlag till detaljplaner i både Bjuvs och Åstorps kommuner 
(Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter- Dp Broby 
50:2 m.fl. Sweco, reviderad version 2022-05-11).  

I trafikutredningen utreds de trafiktekniska förutsättningar som ska utgöra 
underlag till Åstorps kommuns arbete med detaljplan för Broby 50:2 och även för 
verksamhetsutveckling på anslutande fastigheter norr och väster om Broby 50:2 
samt Bjuvs kommuns arbete med föreliggande detaljplan för Vrams Gunnarstorp 
1:15.  

Befintligt vägnät i planområdets närhet, som är av betydelse för utvecklingen av 
planområdet, är Ängavägen, Malmövägen (väg 1759) och E4:an. Ängavägen är 
en mindre grusad väg som leder från planområdet till Malmövägen. Malmövägen 
ligger cirka 300 meter väster om planområdet och kommer att vara 
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anslutningsväg från planområdet till E4:an (trafikplats Nyvång). Malmövägen är 
en statlig väg med skyltad hastighet på 70 km/tim. Vägen har idag en 
uppsamlande karaktär där nya in- och utfarter direkt på vägen ska undvikas. 
Några mindre in- och utfarter finns idag på sträckan till enskilda fastigheter. 
Malmövägen fungerar också som omledningsväg vid olycka eller 
framkomlighetsbegränsningar på E4 mellan trafikplats Nyvång och trafikplats 
Hyllinge. Från planområdet leder Malmövägen norrut till Åstorp centrum via en 
cirkulationsplats med Svedbergsgatan och Ji-te gatan (kommunala gator, men 
cirkulationsplatsen är statlig) och söderut mot Bjuv och Hyllinge. Malmövägen 
kopplas till trafikplats Nyvång och E4:an via cirkulationen vid Svedbergsgatan/Ji-
te gatan. 

 
Befintligt vägnät och pågående detaljplaner. Etapp 1 och 2= Åstorps kommun. Etapp 3 = Bjuvs 
kommun. Infart till föreliggande detaljplan (Etapp 3) från Ängavägen möjliggörs av detaljplan för 
Broby 50:2 (Etapp 1). (Etapperna är tre olika områden som kan komma att byggas ut samtidigt). 

In- och utfarter 
Utfart från planområdet till Malmövägen via Ängavägen möjliggörs av allmän gata 
i detaljplanen för Broby 50:2 m.fl (Pågående planarbete i Åstorps kommun). 

Genomförande av planen kan också ske genom servitut för väg, se kap 9.5 Avtal.  

Gång, cykel och mopedtrafik 
Längs Malmövägens västra sida finns planer på en gång- och cykelväg. GC-
vägen finns med i Trafikverkets ekonomiska planer för byggnation år 2026-2027. 
Utöver gång- och cykelbana längs Malmövägen föreslås i trafikutredningen en 
separerad gång- och cykelbana på uppsamlingsgatan Ängavägen och en ordnad 
GC-passage över Malmövägen i samband med trevägskorsningen.  
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Kollektivtrafik 
Inom drygt 5 kilometers radie från planområdet ligger Bjuvs och Åstorps 
centralorter som utgör knutpunkter för buss och järnväg. Cirka 600 meter 
nordväst om planområdet finns en busshållplats på Turistgatan. Vid hållplatsen 
stannar Skånetrafikens regionbuss nummer 520 som trafikerar sträckan 
Helsingborg-Klippan med stopp i bland annat Hyllinge och Väla. Från dessa 
hållplatser tar det cirka 35 minuter till Helsingborgs centrum och cirka 10 minuter 
till Åstorps station. Under vardagar i rusningstrafik har bussen två avgångar per 
timme, övrig tid vanligen cirka en avgång per timme. 
  
Luftfartsverket 
Inom planområdet föreslås bebyggelse på över 20 meter vilket innebär att 
samråd ska ske med flygplats inom 60 kilometer. Berörd flygplats är Ängelholm-
Helsingborg Airport. Bjuvs kommun har inhämtat synpunkter från Luftfartsverket 
och Ängelholm-Helsingborg Airport under samrådet. Ingen erinran mot 
detaljplanen har inkommit. 

7.12 Hälsa och säkerhet 
Buller 
Inom planarbetet har en bullerutredning genomförts (Bullerutredning, Tyréns, 
2022-04-13, reviderad version 2022-06-15) som bland annat belyser påverkan av 
buller från väg- och spårtrafik till angränsande bostäder i nuläget. Beräkningar 
visar att ljudnivåerna från trafiken för ett hus närmast Malmövägen även i nuläget 
ligger över Naturvårdsverkets riktvärde. Se vidare om buller under 
Konsekvenser.   

Risk och farligt gods 
Framtagen riskutredning (Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, 
Version 2.0, 2022-06-14) visar att inga betydande riskkällor återfinns på sådant 
avstånd att det påverkar utformningen av planområdet annat än järnvägen 
(Skånebanan). Inga riskbegränsande åtgärder erfordras, under förutsättning att 
RIKTSAM efterlevs: 

• Området 0-30 meter från järnvägen utformas så att det inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Lämplig användning är parkering (ytparkering), trafik, 
odling, friluftsområde (till exempel motionsspår) och tekniska anläggningar 
som inte orsakar skada på avåkande fordon.  

• Logistik, bilservice, lager, sällanköpshandel och liknande placeras som närmst 
30 meter från spårmitt närmsta spår järnväg. 

• Restaurang, lager (med betydande handel), handel och liknande placeras som 
närmst 70 meter från spårmitt närmsta spår järnväg. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller 
för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, 
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormer 
anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för 
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utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belasta 
utan fara för påtagliga olägenheter.  
 
Markmiljö 
Tyréns AB har på uppdrag av Catena Projekt AB genomfört miljögeoteknisk 
markundersökning (Miljögeoteknisk rapport Vrams Gunnarstorp 1:15, 2022-04-
13) i syfte att klargöra föroreningssituationen inom planområdet. 
Marken har historiskt enbart utgjorts av jordbruksmark. I omgivningen finns ett 
antal verksamheter med misstänkta föroreningar, men endast den intilliggande 
järnvägen i öster och jordbruksverksamheten inom området bedöms ha påverkat 
föroreningssituationen inom fastigheten. 
 
Inom ramen för markundersökningen har provtagning av jord, grundvatten och 
ytvatten genomförts. Resultaten visar att jorden generellt är fri från förorening. 
Både yt- och grundvatten påvisar endast låga halter av tungmetaller och inga 
spår av bekämpningsmedel. Halten kväve i ytvattnet är acceptabel, men halten 
fosfor är hög. Dock har inom en delyta av området påträffats arsenik och DDT i 
halter överstigande det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning 
(MKM). Detta gäller en åkerholme centralt i planområdet. Den påträffade 
markföroreningen bedöms inte utgöra någon risk, vare sig med nuvarande 
markanvändning eller planerad användning. Dock ska försiktighet iakttas vid 
schaktarbeten inom området. 

Översvämning och skyfall 
Extrema skyfall bedöms kunna inträffa oftare och vara mer intensiva i framtiden. 
Detta på grund av förväntade effekter av klimatförändringar. Det finns därför ett 
behov att planera samhället för att hantera den markavrinning och de 
översvämningar som kan komma att ske.  

En skyfallsmodell har upprättats över fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15 och dess 
uppströms avrinningsområde, med syfte att bestämma översvämningsrisker vid 
extremt skyfall vid befintliga förhållanden, se bild nedan. Beräkningsresultatet 
syftar främst till att utreda eventuella bräddflöden och ytliga flöden som avrinning 
till och från fastigheten.  

Beräkningsresultatet visar att det inte finns någon risk för markavrinning från 
uppströms avrinningsområde in till planområdet i norr. En yta på cirka 4500 m2 i 
planområdets nordöstra hörn avrinner idag norrut.  

Beräkningsresultatet visar att det skapas en översvämning öster om järnvägen. 
Troligen går det en trumma under järnvägen som ansluter till den 
dagvattenledning som är en del av dikningsföretaget. Eftersom 
dagvattenledningssystemet inte beskrivs i modellen anses denna 
översvämningsyta få förhöjda vattennivåer. Beräkningsresultatet visar att det inte 
finns någon risk för bräddning av ytvatten över järnvägen.  
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Maximal utbredning och vattendjup vid regn med 100 års återkomsttid,                                          
6 h varaktighet och 1,25 klimatfaktor. 

 

7.13 Teknisk försörjning 
Dagvattenplan 
Bjuvs kommun har tillsammans med NSVA och Söderåsens miljöförbund tagit 
fram Dagvattenplan Bjuvs kommun (antagen av kommunfullmäktige 2018-01-25). 
Bjuvs kommun tillhör i huvudsak Vegeåns avrinningsområde.  

Enligt Nulägesbeskrivningen ligger aktuellt planområde i ett avrinningsområde för 
dagvatten som tillhör Vege å. Dagvattnet avleds först via Åstorps-Vrams 
Gunnarstorps dikningsföretag som går igenom planområdet och strax söder om 
detta övergår i Kölebäckens övre nygrävningsföretag, vilket har en 
flödesbegränsning på 1 l/s,ha. Kölebäcken mynnar i Humlebäcken, ca 4 km 
väster om planområdet, vilken i sin tur mynnar ut i Vege å som mynnar i 
Skälderviken.  

Vattendrag är klassificerade avseende den ekologiska statusen enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige). Vattendragens ekologiska status ska ligga 
till grund för framtida arbete med att nå miljömål och följa EU:s ramdirektiv för 
vatten.  

Då Kölebäcken inte är vattenförekomst finns ingen statusklassning eller MKN för 
denna. I Åstorps dagvattenplan framgår det dock att den ekologiska statusen 
nedströms Åstorps tätort är dålig på grund av hög belastning av kväve och fosfor. 
För båda vattenförekomsterna Humlebäcken och Vege å klassas den ekologiska 
statusen som otillfredsställande, framförallt på grund av övergödning. För 
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Humlebäcken gäller även att uppmätta halter av ammoniak och nitrat överskrider 
gränsvärdena för vattenförekomster.   

Kemisk status påverkas främst av att halterna av bromerad difenyleter samt 
kvicksilver och kvicksilverföreningar överskrids. Dessa överskrids i samtliga av 
Sveriges vattenförekomster och beror till största delen på långväga atmosfärisk 
deposition och omfattas därför av undantag.  

Dagvatten 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten. Närmaste 
anslutningspunkt i Bjuvs kommun ligger cirka 1 kilometer från planområdet. Strax 
norr om planområdet finns anslutning till Åstorps VA-ledningsnät.   
Dagvatten hanteras idag inom planområdet och utsläpp görs till Åstorp-Vrams 
Gunnarstorps dikningsföretag 1946 motsvarande naturlig avrinning. 
Dikningsföretaget har Humlebäcken/Vege å som recipient. Parallellt med 
planarbetet pågår utredning om möjligheten att lägga om ledningar. Det kommer 
att ske en dialog med dikningsföretagen.  

Dagvatten från Södra Åstorps industriområde samt ett område öster om 
järnvägen leds till två dagvattendammar precis norr om plangränsen, för att sen 
släppas till Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag. 

 
Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 och Kölebäckens övre nygrävningsföretag 
(1927) med båtnadsområde. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten.  

 
 
Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. 
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Inom planområdet finns inga spill- eller vattenledningar.  

Spillvattenledningar samt pumpstation finns alldeles norr om planområdet, i 
Åstorps kommun. I dagsläget finns ingen överkapacitet i anslutningspunkten. 
Åtgärder krävs på huvudledningsnätet utanför planområdet.   

Övriga ledningar 
Möjlighet att ansluta planområdet till befintligt elnät finns i den västra delen av 
planområdet. 

Utanför planområdet har E.ON flertalet regionnätsluftledningar. Väster om 
planområdet finns en 130 kV luftledning och norr om planområdet finns dubbla 
130 kV luftledningar. Kraftledningarna omfattas av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 samt ELSÄK-FS 2010:1. Föreskrifterna 
reglerar bland annat höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart 
upplag och parkeringsplatser. Föreskrifterna måste följas. För arbete under och 
bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både 
Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. 

Det finns inga fastställda gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens 
exponering för magnetfält från ledningar. Ansvariga myndigheter rekommenderar 
dock försiktighet vid samhällsplanering genom att bland annat undvika att placera 
bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält. 

Det finns en markförlagd telekabel inom planområdet. Kabeln är tagen ur trafik. 

8 Konsekvenser 
8.1 Natur 

Natur och biologisk mångfald 
De främsta värdena finns kopplade till de biotopskyddade miljöerna samt den 
resurs i form av födosök och häckning som jordbruksmark skapar för djurlivet. 
Biotopvärdet är dock lågt.  

I planförslaget planeras för grönytor samt dagvattendammar och diken. Dessa 
åtgärder kan gynna naturmiljön i olika grad beroende på hur de utformas. Här 
kan nya värden skapas som gynnar växt- och djurliv och den biologiska 
mångfalden. I detaljplanen för fastigheten Broby 50:2 m.fl. planeras det också för 
dagvattendammar, och tillsammans med föreliggande planförslag medför det en 
möjlighet att skapa ett sammanhängande område med dammar och 
översvämningsytor. 

Det låga befintliga biotopvärdet innebär att genomförandet av planförslaget 
bedöms medföra små negativa konsekvenser. Beroende på hur området i 
slutändan utformas kan genomförandet av planförslaget även medföra positiva 
konsekvenser. 
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Landskapsbild 
Planområdet utgör en del av ett öppet, flackt och vidsträckt odlingslandskap. Den 
flacka topografin skapar möjlighet till vidsträckta vyer, och endast ett fåtal 
element i landskapet såsom mindre gårdsmiljöer, och vegetationsstråk, bryter 
emellanåt av de långa siktlinjerna. Nordöst och öst om planområdet reser sig 
Söderåsen och skapar en tydlig avgränsning av det storskaliga 
landskapsrummet. Mot norr ansluter planområdet till befintligt 
verksamhetsområde i Åstorp. 

Det öppna och flacka landskapet är generellt känsligt för åtgärder som bryter 
utblickar och siktstråk. Landskapet är som helhet även känsligt för åtgärder som 
innebär skalförskjutningar eftersom det kan förändra landskapets karaktär. 
Exempel på detta är storskaliga tillägg som riskerar att dominera 
landskapsbilden. 

Stora delar av Söderåsen omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
(enligt MB 3 kap §6) samt landskapsbildskydd. Kulturmiljön runt Vrams 
Gunnarstorp ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet och utgör också 
riksintresse för kulturmiljövården (M:k19). 

Även om den planerade bebyggelsen i mycket hög grad kommer att påverka 
landskapsupplevelsen vid utblickar från omgivande landskap direkt söder och 
väster om planområdet bedöms exploateringen inom Vrams Gunnarstorp 1:15 
endast medföra en måttlig negativ effekt jämfört med ett nollalternativ. 
Bedömningen grundar sig på att landskapet i dessa avsnitt inte uppvisar en lika 
hög känslighet för förändring som landskapet öster om planområdet och att den 
planerade bebyggelsen innebär en utvidgning av befintliga och planerade 
verksamhetsområden i Åstorp. 

Även från öster bedöms planförslaget ge upphov till en måttlig negativ effekt 
jämfört med ett nollalternativ. Bedömningen grundar sig på att planförslaget i 
begränsad omfattning påverkar landskapsupplevelsen från detta håll på grund av 
topografi och vegetation, även om det berör ett landskap med högre känslighet.  

Sammantaget bedöms planförslaget således ge upphov till en måttlig negativ 
konsekvens jämfört med ett nollalternativ. 

Under arbetet med detaljplanen har flera olika utformningsalternativ studerats. En 
3D-modell, en landskapsbildsanalys och ett kvalitetsprogram har tagits fram för 
att planförslagets påverkan på landskapsbilden skulle kunna bedömas. Arbetet 
med landskapsbildsanalysen och kvalitetsprogrammet har påverkat och styrt 
såväl förslag till lokalisering av byggnader som höjderna av densamma. 

Biotopskydd 
Länsstyrelsen har lämnat dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta 
bort åkerholmen under förutsättning att detaljplanen får laga kraft och att 
åtgärden genomförs under genomförandetiden, se bild under 5.4 Natur.  
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8.2 Miljökvalitetsnormer 
Luftkvalitet 
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.  

Vatten  
Med planerad exploatering förändras föroreningsbelastningen till recipienten. 
Dagvattnet från planområdet berör två ytvattenförekomster: Humlebäcken som i 
sin tur rinner ut i Vege å. Vattenmiljön och kravet att nå uppsatta 
miljökvalitetsnormer bedöms utgöra ett stort kommunalt och regionalt intresse 
och därmed bedöms värdet vara måttligt. Genomförs planförslaget beräknas 
halterna av näringsämnen komma att minska vilket är positivt för den ekologiska 
statusen i ytvattenrecipienterna Humlebäcken och Vege å. Däremot beräknas 
planförslaget generera något ökade utsläpp av metaller (Ni, Cd, Hg) jämfört med 
ett nollalternativ, varför effekten bedöms bli liten negativ. Ett måttligt värde 
kombinerat med en liten negativ effekt bedöms medföra små negativa 
konsekvenser ur ett vattenmiljöperspektiv. Den reducering av näringsämnen som 
blir en följd av planförslaget bedöms bidra positivt till miljökvalitetsmålen Levande 
sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning. 

8.3 Miljö 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram, Miljökonsekvensbeskrivning, 
Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-07-15.  

Dagvatten 
Den föreslagna dagvattenhanteringen i form av fördröjning reducerar 
flödestoppar nedströms i dikningsföretaget. Det skapas ett mer kontinuerligt 
tillflöde då avtappning från fördröjningsytorna sker med ett kontrollerat utflöde 
under en längre tidsperiod. Detta minskar i sin tur risken för erosion och 
grumlighet i diket nedströms. 

Med planerad exploatering förändras föroreningsbelastningen till recipienten. 
Enligt schablonmässiga beräkningar av föroreningsbelastning ökar förekomsten 
av metaller (Ni, Cd, Hg) något jämfört med befintliga förhållanden, men ligger 
fortfarande på låga nivåer och under satta riktvärden. Just ökningen av metaller i 
avrinningen är svårt att undvika när jordbruksmark bebyggs, men med föreslagna 
reningsanläggningar kan dock en stor andel av föroreningarna avskiljas innan 
vattnet når recipienten. Ytterligare rening av vattnet kan uppnås i dikesstråken 
innan vattnet når reningsdammarna, beroende på dess utformning.   

Förekomsten av näringsämnen i dagvattnet minskar nämnvärt efter rening 
jämfört med befintlig markanvändning, då jordbruk är en betydande källa till 
näringsämnen. Recipienterna Vege å och Humlebäcken är kraftigt påverkade av 
övergödning, dels till följd av jordbruk. Med föreslagna reningsåtgärder bedöms 
möjligheten att nå satta MKN inte försämras med planerad exploatering.  
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Med ovan föreslagna åtgärder för dagvattenhantering (fördröjning och rening) 
bedöms möjligheterna att nå satta MKN inte försämras och avrinningsmönstret 
inte påverkas negativt.  

Miljömål 
Globala miljömål 
Planförslaget bedöms beröra miljömålen:  
• Rent vatten och sanitet för alla  
• Hållbar energi för alla 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Ekosystem och biologisk mångfald 
 
Nationella miljömål 
Planförslaget bedöms beröra miljömålen:  
• Levande sjöar och vattendrag 
Föreslagen rening av dagvattnet innebär både att mängden föroreningar minskar 
samt att mängden miljöfarliga ämnen ökar, vilket är en normal följd av att 
omvandla jordbruksmark till verksamhetsändamål. Då denna utveckling både är 
positiv (ekologisk status) och negativ (kemisk status) bedöms genomförandet av 
planförslaget därför innebära sådant som stödjer och motverkar uppfyllelse av 
miljömålet. Den reducering av näringsämnen som blir en följd av planförslaget 
bedöms bidra positivt till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag.  

• Ett rikt odlingslandskap 
Ianspråktagande av jordbruksmark innebär att arealen jordbruksmark minskar. 
Grundläggande för miljömålet är att det finns jordbruksmark kvar. Till miljömålet 
hör också de naturmiljövärden som är knutna till odlingslandskapet. 
Genomförandet av planförslaget innebär att flera biotopskyddade miljöer berörs, 
varav en troligtvis behöver tas bort. Sammantaget bedöms genomförandet av 
planförslaget medföra sådant som motverkar en uppfyllelse av miljömålet. 
• God bebyggd miljö 
Genomförandet av planen innebär att landskapsbilden inom och i områdets 
omgivningar påverkas negativt då det blir svårare att läsa av landskapets 
framväxt över tid. Det bedöms medföra att genomförandet av planförslaget i det 
avseendet inte bidrar till uppfyllelse av miljömålet.  
Planförslaget bedöms inte påverka bevarandet, användandet eller utvecklandet 
av det kulturella, historiska eller arkitektoniska arvet i en sådan utsträckning att 
det motverkar miljömålet God bebyggd miljö. 
Genomförs kvalitetsprogrammets förslag om återvinning av dagvatten och 
solceller innebär det sådant som verkar för en uppfyllelse av miljömålet. 
• Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget medför en verksamhet som är transportintensiv, samt att 
jordbruksmark som kan fungera som kolsänka försvinner, vilket innebär att det 
riskerar att medföra ökade nettoutsläpp av växthusgaser. Byggskede och val av 
material bidrar också till utsläpp av växthusgaser. Sammantaget bedöms 
genomförandet av planförslaget medföra sådant som motverkar en uppfyllelse av 
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miljömålet. Genomförs kvalitetsprogrammets förslag om solceller och laddstolpar 
för lastbilar innebär det sådant som verkar för en uppfyllelse av miljömålet. 
• Ett rikt djur- och växtliv 
Planområdet har ett lågt naturvärde i dag. De öppna gräsmarker, dammar och 
översvämningsytor som tillskapas genom planförslaget kan potentiellt generera 
positiva effekter för biologisk mångfald. Vilken betydelse denna effekt kommer att 
få är svår att skatta eftersom det är beroende av växtval och hur utformningen 
och skötsel av ytorna slutligen kommer att bli. Potentiellt kan planförslaget bidra 
positivt till miljömålet. 

8.4 Geotekniska förhållanden 
Geoteknik och grundläggning 
Markens förutsättningar gör att planerade byggnader bedöms kunna utföras med 
platta direkt på naturligt lagrad lera efter att den översta organiska jorden 
urschaktats. Då marken bedöms som normalriskområde för radon ska 
grundläggning av byggnader ske radonskyddat, vilket till exempel innebär täta 
genomföringar i plattan.  

8.5 Trafik 
Motortrafik 
Enligt Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamhet 
(Sweco, 2022-05-11) så påverkas korsningen mellan Svedbergsgatan och 
uppsamlingsgatan Bronsgatan samt korsningen mellan Malmövägen och 
uppsamlingsgatan Ängavägen av föreslagen exploatering.  

 
Korsningen mellan Svedbergsgatan och Bronsgatan samt korsningen mellan Malmövägen och 
Ängavägen påverkas av föreslagen exploatering.  
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I trafikutredningen föreslås följande åtgärder: 

- Korsningen mellan Svedbergsgatan och uppsamlingsgatan Bronsgatan 
kompletteras med ett vänstersvängfält på Svedbergsgatan och ett körfält i 
vardera riktning på Bronsgatan. Några extra svängfält på Bronsgatan krävs 
inte utifrån kapacitet och köbildning. Dock kan befintliga radier behöva justeras 
för att säkerställa att en lastbil på 24 meter kan trafikera korsningen utan att 
körspår och svep hamnar utanför körbanan. 

- Korsningen mellan Malmövägen och uppsamlingsgatan Ängavägen föreslås 
utformas som en trevägskorsning. För att uppnå en robust lösning och undvika 
eventuella köbildningar på Ängavägen bör anslutningen utformas med två 
svängfält samt ett accelerationsfält norrgående på Malmövägen. 

Med ovan föreslagna åtgärder bedöms planförslaget inte påverka 
trafiksituationen i området negativt. 

8.6 Hälsa och säkerhet 
Buller och vibrationer 
Inom planarbetet har en bullerutredning genomförts (Bullerutredning, Tyréns, 
2022-04-13, reviderad version 2022-06-15). Utredningen belyser påverkan av 
buller från väg- och spårtrafik och industri (inom planområdet) till angränsande 
bostäder. Beräkningar har utförts för nuläge, nollalternativ och vid fullt utbyggt 
planområde. Beräkningarna visar att vid fullt utbyggt planområde kommer den 
dygnsekvivalenta ljudnivån från trafiken att öka vid bostäder norr om 
anslutningen till planområdet (punkt 1 och 2 i bild nedan) med 5 respektive 3 dBA 
jämfört med nuläget. Jämfört med nollalternativet är ökningen 3 respektive 1 
dBA. 
 
Högst ljudnivå blir det i punkt 1, Leq 71 dBA och Lmax 88. Huset ligger precis vid 
vägen och ljudnivån ligger över Naturvårdsverkets riktvärde även för nuläget. Här 
kommer det krävas bullerdämpande åtgärder för att riktvärdena ska uppfyllas. 
Vid övriga bostadshus uppfylls riktvärdet Leq 65 dBA vid fasad utan åtgärder. 
Riktvärdet för buller från industri uppfylls vid samtliga bostäder med god 
marginal. Maximala ljudnivåer från lossningsarbete och lastbilstrafik inom 
planområdet kan dock ändå komma att kunna uppfattas vid bostäder i 
undantagsfall, företrädesvis på kvällar och nätter då bakgrundsnivån i området i 
övrigt är lägre. 
 
Skyddsåtgärderna bör utformas så att riktvärden utomhus vid fasad (Leq 65 dBA) 
uppfylls. Det rekommenderas även att man säkerställer att Leq 55 och Lmax 70 
uppfylls vid uteplats. Det korta avståndet till vägen i kombination med de höga 
trafikflödena gör att det kan bli svårt att uppfylla 65 dBA utanför vissa 
bostadsrum, exempelvis på våning 2 mot norr. Här rekommenderas att man 
tillser så att folkhälsomyndighetens riktvärden inomhus (Leq 30 och Lmax 45) 
uppfylls. Exempel på skyddsåtgärder kan vara bullerskydd i tomtgräns, isolering 
av fasad, fönsterbyte eller en kombination av åtgärder.  
 
Om exempelvis en 1,8 meter hög bullerskyddsskärm anläggs i tomtgräns mot 
norr, väster och delvis mot söder kommer riktvärden vid fasad på våning 1 och 
vid uteplats att uppfyllas även på Malmövägen 49. I bostadsrum på våning 2 blir 
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riktvärdet vid fasad svårt att uppfylla, här rekommenderas istället att man 
säkerställer att folkhälsomyndighetens riktvärde om buller inomhus uppfylls. 
Tänkbara åtgärder skulle kunna vara tilläggsisolering av fasad och fönsterbyte. 
 

 
Kontrollpunkter vid närliggande bostäder.  

 
Inom planarbetet har ett PM tagits fram med syfte att bedöma hur närliggande 
järnväg påverkar vibrationsnivåer för området (Komfortvibrationer, Tyréns, 2022-
11-03). För de verksamheter som planeras saknas tydliga riktvärden för 
komfortvibrationer. Riktvärdet 0,4 mm/s tillämpas oftast vid bedömning av 
olägenheter i utrymmen för sömn vid bostäder och vårdlokaler. För andra 
störningskänsliga verksamheter, som till exempel kontorsrum där arbetet ställer 
krav på stadigvarande koncentration, kan 0,7 mm/s tillämpas som riktvärde. Då 
det saknas egentliga riktvärden är tillämpningen situationsberoende, ibland tillåts 
högre eller lägre riktvärde. För icke-störningskänslig verksamhet bedöms 
vanligen komfortvibrationer inte som en olägenhet.  
 
Enligt planförslaget tillåts verksamheter att anläggas på ett avstånd av cirka 40 
meter från järnvägen. Jordarten för området är hårdare än andra lösa leror, vilket 
är gynnsamt ur vibrationssynpunkt. Vid lösa jordarter brukar bedömningen vara 
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att inom ett område på cirka 100 meter från järnvägen kan det finnas risk att 
riktvärdena för bostäder överskrids, dvs. 0,4 m/s. Risken att trafikinducerade 
vibrationer ska spridas i sådan omfattning att riktvärdet 0,7 mm/s ska överskridas 
bedöms därför som låg. För vibrationer från järnväg i hastigheter under 250 km/h 
är det oftast godstågspassager som ger upphov till höga nivåer, som regel 
betydligt högre än persontågspassager. Järnvägen längs planområdet trafikeras 
idag och för prognosår 2040 av 15-16 godstågspassager per dygn. För andra 
störningar, till exempel maximala ljudnivåer från trafik, tillåter man oftast att 
riktvärdet får överskridas högst fem gånger per timme. Med samma resonemang 
för komfortvibrationer, att riktvärdet kan överskridas högst fem gånger per timme, 
så förekommer det inte så pass många godstågspassager att det är troligt att fler 
än fem passager sker under en timme. Det går därför att resonera att 
komfortvibrationer inte kommer vara en olägenhet vid planområdet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms inte närliggande järnvägsspår ge upphov till 
vibrationsstörningar för planområdet. 
 
Risk och farligt gods 
I och med att tänkt verksamhet anges som icke störande bedöms inte 
planområdet påverka omgivningen avseende olycksrisker. Inga åtgärder bedöms 
erforderliga att vidta.  

I detaljplanen säkerställs tillräckliga skyddsavstånd till de risker som har 
identifierats i riskutredningen.  

Kraftledningar 
De kraftledningar som finns norr och väster om planområdet kräver 
säkerhetsavstånd från ledning samt försiktighetsavstånd avseende magnetfält.  

I plankartan har prickmark (mark som inte får bebyggas) lagts in i plankartan 
längs planområdets norra och västra gräns, så att det är minst 25 meter mellan 
ledning och byggbar mark. I väster har även prickmark lagts in så att det är 50 
meter från kraftledningsstolpe till byggbar mark.  

Det beräknade magnetfältsbidraget från ledningarna angivet som årsmedelvärde, 
1 m ovan mark, har beräknats för sex punkter. Resultatet visar hur det beräknade 
magnetfältsbidraget (µT) avtar i relation med avståndet från ledningens mittlinje. I 
norra delen av fastigheten uppgår avståndet mellan kraftledning och 
fastighetsgräns för Vrams Gunnarstorp 1:15 till cirka 25 m. Därtill säkerställs 
ytterligare avstånd till kraftledning genom prickmark med en bredd av cirka 10 m. 
Sammantaget uppgår därför minsta möjliga avstånd mellan bebyggelse och 
kraftledning till cirka 35 meter, vilket ger ett magnetfältsbidrag som understiger 
0,2 µT beräknat som årsmedelvärde. 

I väst löper kraftledningen nära intill fastighetsgräns, cirka 5 m. Prickad mark 
omfattar i denna del av planområdet en yta med bredden cirka 20 meter. Minsta 
möjliga avstånd mellan kraftledning och bebyggelse i denna del av planområdet 
uppgår därför till cirka 25 meter, vilket ger ett magnetfältsbidrag som understiger 
0,4 µT beräknat som årsmedelvärde.   
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Sammanfattningsvis bedöms inte någon byggnad belastas med ett 
magnetfältsbidrag som överstiger den nivå som använts i forskningen som 
utgångspunkt för vad som kan anses vara en normal nivå under vilken det inte 
har kunnat påvisas några skillnader beträffande hälsorisker (0,4 µT). 

Markmiljö 
Startbesked får inte ges förrän markföroreningen har avhjälpts, vilket regleras i 
detaljplanen med beteckningen a1.  

Översvämning och skyfall 
Med vidtagna åtgärder enligt VA- och Skyfallsutredning (Tyréns 2022-04-13, 
reviderad version 2022-06-30) så får översvämning och skyfall ingen påverkan 
avseende hälsa och säkerhet.   

8.7 Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Detaljplanen 
har begränsad påverkan på barn då den utgörs av kvartersmark för 
verksamheter.  

Tillgänglighet 
Ett genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i 
detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.  

8.8 Riksintressen 
Kulturmiljövård 
Planområdet ligger cirka 700 meter ifrån den nordvästra gränsen för 
riksintresseområde för kulturmiljövård ”Gunnarstorp- Norra Vram (M 19)”. Det 
kuperade slotts- och parklandskapet med tillhörande park- och allésystem som 
omger slottet Vrams Gunnarstorp är, tillsammans med Norra Vrams 
sockencentrum av riksintresse för kulturmiljövården (M19). Riksintresset 
innefattar även det bevarade vägsystem som förbinder slottet och Norra Vrams 
sockencentrum.  

Avståndet mellan planområdet och de byggnader och anläggningar som utgjort 
motiv till riksintressets utpekande är 2,5 km (slotts- och parklandskap vid Vrams 
Gunnarstorp) respektive 4 km (N. Vrams sockencentrum). En exploatering av 
fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 medför inget fysiskt ingrepp inom 
riksintresset varvid någon direkt påverkan på fysiska uttryck inte bedöms 
uppkomma inom riksintresset. Däremot bedöms planförslaget påverka 
landskapet och vyerna över landskapet och de stora byggnaderna bidra till en 
skalförskjutning i landskapet.  

Effekterna av planförslaget mildras emellertid av att exploateringen innebär en 
utveckling av sammanhållen bebyggelse där planområdet markerar gräns mellan 
tätort och landsbygd. På så sätt undviks att bebyggelsen upplevs som ett 
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främmande inslag i landskapsbilden. I syfte att begränsa planförslagets visuella 
effekter har vald bebyggelseutformning föregåtts av landskapsanalys och 
kvalitetsprogram. Arbetet har bland annat resulterat i begränsningar avseende 
höjdsättning av byggnaderna, rekommendationer kring färg- och materialval samt 
utformningen av vegetation.  

Sammantaget görs bedömningen att den påverkan som ett genomförande av 
detaljplanen får avseende upplevelsen av landskapet inte påtagligt kommer att 
skada riksintresset. 

Friluftsliv 
Planområdet ligger i närhet av riksintresse för friluftsliv ”Söderåsen (FM 05)”. 
Avståndet mellan planområdet och riksintresseområdets nordvästra gräns är 
drygt 700 meter. Söderåsen (FM 05) utgör ett topografiskt spännande och 
strövvänligt landskap som sträcker sig från Röstånga i sydost till Åstorp i 
nordväst. Åsens artrika och lövskogsdominerande landskap utgör, tillsammans 
med dess sprickdalar och utblickspunkter, ett lättillgängligt och populärt 
besöksmål. Inom åsens södra delar återfinns Söderåsens nationalpark och från 
nord- till sydspetsen av åsen löper Skåneleden. Riksintresset är därför utpekat 
med huvudkriteriet att området erbjuder särskilt goda förutsättningar för 
berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö. Stödkriterierna innefattar 
bland annat stillhet/tystnad/låg ljudnivå, tilltalande landskapsbild och tillgänglighet 
inklusive frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål. Bland 
de åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt bedöms kunna 
skada områdets värden framhålls särskilt bebyggelseexploatering, anläggande 
av vindkraft, täktverksamhet samt bullerstörande verksamheter. Även negativ 
visuell inverkan, framför allt på utblickarna från utsiktsplatserna Kopparhatten, 
Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen, bedöms påtagligt kunna skada 
områdets värden. 

I och med att planområdet ligger utanför riksintresseområdet bedöms 
planförslaget varken påverka allmänhetens möjligheter att nyttja Söderåsen för 
riksintressets syften eller begränsa tillgängligheten till detsamma. Avståndet 
mellan riksintresseområdet och det föreslagna planområdet medför vidare att 
påverkan i form av buller inte bedöms komma att belasta riksintresseområdet. 
Vad gäller landskapsbilden är planområdet lokaliserat på ett stort avstånd från de 
utblickspunkter som i värdebeskrivningen för det aktuella riksintresset framhålls 
vara särskilt värdefulla/känsliga för visuell påverkan. Kopparhatten, Hjortsprånget 
och Lierna är samtliga belägna utmed Skäralidsdalen inom riksintressets södra 
del. Planförslaget bedöms därför inte påverka den visuella upplevelsen från 
dessa platser. Inte heller från Skåneleden bedöms den planerade exploateringen 
ge upphov till någon betydande visuell påverkan. Bedömningen grundar sig på 
att denna del av Skåneleden löper genom relativt sluten skogsmark där 
framförvarande skog och topografi starkt begränsar möjligheten till utblickar över 
omgivande landskap. 

Sammantaget bedöms planförslaget därför kunna genomföras utan att påtaglig 
skada uppstår för friluftslivets intressen. 
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Naturvård 
Planområdet gränsar till riksintresse för naturvården ”Söderåsen med vattendrag 
och Jällabjär (N48)”, vilket sträcker sig fram till järnvägen på den östra sidan.  

Området är av riksintresse för naturvården då det är geovetenskapligt intressant, 
uppvisar särskilt höga naturvärden, är ostört och inrymmer en stor mångfald av 
naturtyper. I värdebeskrivningen framhålls de representativa odlingslandskapen 
invid åsarna Bensige och Gillastigs fälad-Härsnäs-Jällabjär särskilt, liksom de art- 
och individrika växtsamhällen som är kopplade till ängs- och naturbetesmarkerna 
vid Orröd, Grindhus, Liaängen och Gillastigs fälad. Stora värden för såväl flora 
som fauna är även knutet till de förhållandevis opåverkade vattendrag som löper 
inom områdets stora raviner. Vidare innefattar området Traneröds mosse som är 
ett värdefullt myrkomplex med högt värderade topogena kärr. 

Planområdet är beläget på ett stort avstånd från de inom riksintresset utpekade 
värdekärnor och den storskaliga jordbruksmark som ligger i nära anslutning till 
planområdet bedöms inte inneha de kvaliteter som avses att skyddas genom 
riksintresset. Ingen påverkan på de värden som är kopplade riksintresset bedöms 
därmed uppkomma till följd av planförslaget.  

Trafikkommunikation 
Väg E4 passerar en kilometer väster om planområdet. E4:an är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer. Malmövägen, som ligger cirka 300 meter väster 
om planområdet, kommer att vara anslutningsväg till planområdet från E4:an.  

Trafikplats Nyvång vid E4:an har idag en robust utformning med hög kapacitet 
som bedöms klara av en fortsatt trafikökning till prognosår 2040, med såväl 
trafikökning p.g.a. exploatering av mer bostäder som exploatering av 
verksamheter inom planområdet och angränsande planerade 
verksamhetsområden i Åstorps kommun. Enligt utförda beräkningar behöver 
korsningen inte byggas om utan befintlig utformning kan behållas. 

Järnväg (Skånebanan) ligger direkt öster om planområdet. Järnvägen utgör 
riksintresse för transporter, eftersom den har en interregional betydelse. Det går 
godstransporter på järnvägen, varav en del utgörs av farligt gods. 

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra betydande 
påverkan på riksintressena.   

8.9 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken 
Jordbruksmark 
Planförslaget tar jordbruksmark i anspråk, vilket innebär att den inte längre 
kommer vara möjlig att använda för livsmedelsförsörjning eller annan odling. 
Jordbruksmarken bedöms ha ett högt värde då den utgör ett nationellt intresse 
och har en hög avkastning i ett nationellt perspektiv. Att ta 56 hektar bördig 
jordbruksmark i anspråk bedöms på grund av ytans storlek innebära stora 
negativa effekter. Ett högt värde kombinerat med stora negativa effekter bedöms 
medföra stora negativa konsekvenser ur ett resurshushållningsperspektiv. 
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En lokaliseringsutredning har tagits fram för att möta kraven för ianspråktagande 
av jordbruksmark. Den visar att planförslaget är det mest lämpliga alternativet av 
de undersökta alternativen, framförallt på grund av att det innebär en utvidgning 
av ett befintligt verksamhetsområde, vilket möjliggör en samlad bebyggelse samt 
att befintliga tekniska system kan nyttjas.  

8.10 Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget ger möjlighet till nya arbetstillfällen. 

9 Genomförande 
9.1 Fastighetsrättsliga frågor 

Planområdet utgörs av fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15. Detaljplanen innebär 
ingen förändring avseende fastighetsbildning.  

Ledningsrätt och servitut 
Ledningsrätter avseende bland annat VA-ledningar behöver bildas. 
Ledningsägaren initierar och bekostar bildandet av nya ledningsrätter. u-områden 
har lagts ut i plankartan för att säkerställa att ledningsrätter kan bildas. 

9.2 Tekniska frågor 
Tekniska åtgärder 
Åstorps kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän plats (gata) fram till 
planområdet. Kostnaden fördelas mellan Åstorps kommun och fastighetsägaren.  

Tillfartsväg till planområdet kan också ordnas genom servitut över Ängavägen.  

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden samt bekostar samtliga anläggningar 
som inte är kommunala som exempelvis dagvattenanläggningar och grönytor. 

Arkeologi, grundläggning och marksanering, genomförs och bekostas av 
fastighetsägaren. 

Kraftledningar 
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och 
både Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas.  
Dialog behöver föras med E.ON vid genomförande av planen. 

Det finns en markförlagd telekabel inom planområdet. Kabeln är tagen ur trafik 
och föreslås klippas/ändisoleras ömse sidor om fastigheten. 

Flytt av ledningar 
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av övriga va-, tele- eller elledningar 
bekostas av fastighetsägaren. 

Utbyggnad vatten och avlopp 
Åstorps kommun ansvarar för utbyggnaden av VA-anläggningar på 
fastighetsägarens bekostnad. Åstorps kommun tar ut anslutningsavgift av varje 
ny fastighetsägare enligt VA-taxa gällande för den tidpunkt då anslutning sker. 
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9.3 Ekonomiska frågor 
Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av 
exploatören.  

Planavgift 
Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. 

9.4 Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen drivs med utökat förfarande och tidplanen för planprocessen 
bedöms vara följande: 

Samråd   vår 2022 

Granskning   höst 2022 

Antagande   vår 2023 

9.5 Avtal 
Plankostnadsavtal 
Planavtal med fastighetsägaren har tecknats. Planavtalet reglerar att 
fastighetsägaren ska stå för samtliga kostnader som kommunen har för 
framtagandet av detaljplanen, inklusive men inte begränsat till kommunens 
nedlagda arbetstid i projektet. 

Genomförandeavtal med Åstorps kommun 
Ett genomförandeavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Åstorp 
kommun. Avtalet reglerar: 

• Kostnadsfördelning mellan Åstorps kommun och fastighetsägaren för 
tillfartsväg och cykelväg från Malmövägen till planområdet. 
Kostnadsfördelningen baseras på andel kvartersmark i respektive detaljplan.  

• Anslutning till Åstorps kommuns VA-nät. 
• Att fastighetsägaren har ansvar för genomförande av bullerskyddsåtgärder på 

fastigheten Broby 4:37 enligt bullerutredningen. 
• Fastighetsägaren ska anlägga gång- och cykelväg inom fastigheten som ska 

ansluta till Åstorps detaljplan Broby 50:2. 
 

En infartsväg till planområdet möjliggörs i detaljplan för Broby 50:2. I det fall 
detaljplanen för Broby 50:2 överklagas och detaljplanen upphävs i domstol eller 
överprövas och antagandebeslutet upphävs av länsstyrelsen har exploatören rätt 
att, på egen bekostnad, anlägga en 14 meter bred väg över Ängavägen. 
Fastighetsägaren ska i så fall stå för samtliga kostnader och åtgärder som 
Åstorps kommun har åtagit sig i medfinansieringsavtalet med Trafikverket. 

Medfinansieringsavtal med Trafikverket 
Åstorps kommun har tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för 
åtgärder på Malmövägen som behöver göras i och med detaljplanernas 
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genomförande. Kostnaderna för Åstorps åtaganden i avtalet ska fördelas mellan 
fastighetsägaren och Åstorps kommun. 

9.6 Prövning enligt annan lagstiftning 
För att ta bort biotopskyddad åkerholme krävs det dispens. Länsstyrelsen har 
lämnat dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort åkerholmen 
under förutsättning att detaljplanen får laga kraft och att åtgärden genomförs 
under genomförandetiden (Beslut 2022-11-16, Dnr 21900-2022).  

9.7 Upplysningar 
Ändrad lovplikt 
Inom en åkerholme, i mitten av planområdet, har föroreningar påträffats. 
Startbesked får inte ges förrän markföroreningen avhjälpts, vilket regleras i 
detaljplanen med beteckningen a1. 

Villkor för startbesked 
Startbesked för byggnad får inte ges innan dagvattendammar kommit till stånd i 
enlighet med ordning angiven på plankartan a2, a3 och a4. 

9.8 Administrativa frågor 
Medverkande tjänstepersoner 
Medverkande tjänstepersoner har varit planarkitekt Elinor Thornblad, 
exploateringsingenjör Sofia Lundblad, stadsarkitekt Mattias Samuelson, 
förvaltningschef Anneli Gille och planeringschef Niklas Ögren. 

 
 
 
 
 
Elinor Thornblad   Niklas Ögren 
Planarkitekt    Planeringschef  
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Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 

 

 Bjuvs kommun Skåne län 

 
 
 

Fastigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Bjuv Vrams Gunnarstorp 1:15 Catena Vrams AB 

Box 5003 
250 05 Helsingborg 
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Marksamfälligheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Inga kända   

 
 
 
 

Anläggningssamfälligheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Inga kända   

 
 
 
 

Dikningsföretag inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
 
Åstorp – Vrams Gunnarstorp  
Avslutningsår:1946 
Akt Länsstyrelsen: 11-KLS-1365 
 
Båtnadsområde för Köllebäckens övre nygräfn 
Avslutningsår:1927 
Akt Länsstyrelsen: 11-KLS-509  
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Rättigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
12-IM7-47/2468.1 
12-IM7-91/34010.1 

E.ON Sverige AB 
Carl Gustafs väg 1 
205 09 Malmö 

Avtalsservitut 
Kraftledning 

Till förmån för: Olofström Hallandsboda 1:82, Härnäs 1:94 

Belastar: Bjuv Vrams Gunnarstorp 1:15, Pelet 1:1 

 
12-IM7-70/3818.1  Avtalsservitut 

Ledning 

Till förmån för: Ej angivet 

Belastar: Bjuv Vrams Gunnarstorp 1:15, Pelet 1:1 

 

1260-591.1 Trafikverket 
781 89 Borlänge 

Officialservitut 
Trädsäkrng 

Till förmån för: Bjuv Bjuv 10:80 

Belastar: Bjuv Vrams Gunnarstorp 1:15 m fl 

 
1277-343.1 E.ON Sverige AB 

Carl Gustafs väg 1 
205 09 Malmö 

Ledningsrätt 
Starkström 

Till förmån för: Sydkraft Eldistribution Ab 

Belastar: Åstorp Åstorp 112:48 m fl 

 
1277-756.1 E.ON Sverige AB 

Carl Gustafs väg 1 
205 09 Malmö 

Ledningsrätt 
Starkström 

Till förmån för: E.on Elnät Sverige Ab 

Belastar: Åstorp Åstorp 112:48 m fl 
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Åstorp Åstorp 112:88 Jönsson, Tord 

Ottosminne 
Ottosminnes Väg 15 
265 90 Åstorp 

 

 Jönsson, Carina 
Ottosminne 
Ottosminnes Väg 15 
265 90 Åstorp 

 

Åstorp Åstorp 112:49 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 

 

Åstorp Åstorp 112:48 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 

 

Åstorp Åstorp 112:46 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 

 

Åstorp Ji-Te 4 Södra Skogsägarna Ekonomisk 
Förening 
351 89 Växjö 

 

Åstorp Ji-Te 27 Frode Laursen Åstorp 2 AB 
Ji-Te gatan 3 
265 38 Åstorp 

 

Åstorp Ji-Te 23 Frode Laursen Åstorp 3 AB 
Ji-Te gatan 3 
265 38 Åstorp 

 

Åstorp Åstorp 113:24 Staten Trafikverket 
781 89 Borlänge 

 

Åstorp Åstorp 113:137 Pehrsson, Lennart Magnus 
Magnihill 61 
253 55 Mörarp 

 

Bjuv Vrams Gunnarstorp 2:1 Tornerhjelm, Rudolf Gustav 
Carl 
Wrams Gunnarstorp 
Wrams Gunnarstorpsvägen 1 
267 72 Billesholm 
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Bjuv Vrams Gunnarstorp 1:25 Trafikverket 

781 89 Borlänge 
 

Bjuv Vrams Gunnarstorp 1:3 Trafikverket 
781 89 Borlänge 

 

Bjuv Vrams Gunnarstorp 2:8 Tornerhjelm, Rudolf Gustav 
Carl 
Wrams Gunnarstorp 
Wrams Gunnarstorpsvägen 1 
267 72 Billesholm 

 

Åstorp Broby 50:2 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 

 

Åstorp Broby 5:15 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 

 

Bjuv Pelet 1:1 Persson, Per Albin 
Höjatorp 
Höjatorpsvägen 52 
262 93 Ängelholm 

 

Bjuv Vrams Gunnarstorp 2:10 Pehrsson, Monica 
Ellets Väg 2 
265 32 Åstorp 

 

Bjuv Norra Vram 36:94 Rosendahl, Chalotte 
Ellets Väg 1 
265 32 Åstorp 

 

 Rosendahl, Martin 
Ellets Väg 1 
265 32 Åstorp 

 

Bjuv Norra Vram 36:1 Tornerhjelm, Rudolf Gustav 
Carl 
Wrams Gunnarstorp 
Wrams Gunnarstorpsvägen 1 
267 72 Billesholm 

 

Bjuv Vrams Gunnarstorp 9:1 Bruks Siwertell AB 
Box 566 Gunnarstorp 
267 25 Bjuv 
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Åstorp Broby 17:19 Johansson, Nina 

Brobylund 
Malmövägen 117 
265 90 Åstorp 

 

 Henriksson, Matthias 
Brobylund 
Malmövägen 117 
265 90 Åstorp 

 

Åstorp Broby 54:2 Friberg, Thomas 
Malmövägen 106 
265 90 Åstorp 

 

 Bengtsson, Anette 
Malmövägen 106 
265 90 Åstorp 

 

Åstorp Broby 50:1 S. Fredriksson Bil & Maskin AB 
Lejdgatan 6 
265 50 Nyvång 

 

Åstorp Broby 57:1 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 

 

Åstorp Broby 4:37 Boklund, Gert 
Malmövägen 49 
265 90 Åstorp 

 

 Boklund, Allis 
Malmövägen 49 
265 90 Åstorp 

 

Åstorp Broby 50:3 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 

 

Åstorp Broby 5:25 Åstorps Kommun 
Personalkontoret,Kom.kontor 
265 80 Åstorp 
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Marksamfälligheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Bjuv Vrams Gunnarstorp S:1  Väg 

Delägande Fastigheter:   

Bjuv Vrams Gunnarstorp 1:15 Catena Vrams AB 
Box 5003 
250 05 Helsingborg 

Andel: 1% 

Bjuv Vrams Gunnarstorp 2:8 Tornerhjelm, Rudolf Gustav 
Carl 
Wrams Gunnarstorp 
Wrams Gunnarstorpsvägen 1 
267 72 Billesholm 

Andel: 99% 
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Rättigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
1260-354.1 Tele2 Sverige AB 

Box 62 
164 94 Kista 

Ledningsrätt 
Tele 

Till förmån för: Tele2 Sverige Ab 

Belastar: Bjuv Pelet 1:1 m fl 

 
1277-343.1 E.ON Sverige AB 

Carl Gustafs väg 1 
205 09 Malmö 

Ledningsrätt 
Starkström 

Till förmån för: Sydkraft Eldistribution Ab 

Belastar: Åstorp Åstorp 112:48 m fl 

 

1277-756.1 E.ON Sverige AB 
Carl Gustafs väg 1 
205 09 Malmö 

Ledningsrätt 
Starkström 

Till förmån för: E.on Elnät Sverige Ab 

Belastar: Åstorp Åstorp 112:48 m fl 

 
1277-722.1 Trafikverket 

781 89 Borlänge 
Officialservitut 
Trädsäkring 

Till förmån för: Åstorp Rörspjäll 1:36 

Belastar: Åstorp Ji-Te 23 m fl 
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ÖVRIGA INTRESSENTER   
El, fiber, VA etc som inte direkt berörs genom servitut eller ledningsrätt är inte medtagna 
i listan. 
   
 
UPPLYSNING  
Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare 
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.   
 
 
 
 
Fastighetsförteckning upprättad av 
 

 
…………………………………………. 
Louise von Barth 
 
 
Fastighetsförteckning bestyrks av 
 

 
…………………………………………. 
Magnus Olsson 



 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
För detaljplan  
Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län 
Dnr 2022-00028  



 

 

GRANSKNING 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det 
bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge 
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.  

Efter att granskningstiden har tagit slut sammanställer kommunen de skriftliga 
synpunkterna som har kommit in. Detta görs i ett granskningsutlåtande som 
innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag. 

Enligt Byggnadsnämndens beslut (2022-08-25, § 69) har förslag till detaljplan varit 
på granskning under tiden 30 augusti 2022 – 1 oktober 2022. Totalt 24 yttranden har 
kommit in, varav 12 med synpunkter.  

Bjuvs kommun har informerat berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, 
länsstyrelsen samt sakägare om förslaget till detaljplan och givit dem möjlighet att 
lämna synpunkter. Planhandlingarna har under granskningstiden varit tillgängliga på 
kommunhuset, på kommunens hemsida under pågående detaljplaner, samt på 
kommunens bibliotek. En kungörelse om granskning publicerades i Helsingborgs 
dagblad den 1 september 2022. 

Nedan redovisar Bjuvs kommun inkomna yttranden med kommentarer av 
kommunen. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-09-23 med synpunkt 
Lantmäteriet 2022-09-29 med synpunkt 
Region Skåne 2022-09-23 utan synpunkt 
Trafikverket 2022-09-14 med synpunkt 
Polismyndigheten 2022-09-12 utan synpunkt 
Försvarsmakten 2022-09-28 utan synpunkt 
Åstorps kommun 2022-10-05 med synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

E.ON Energidistribution AB 2022-09-26 med synpunkt 
Skanova (Telia Company) AB 2022-08-31 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-09-28 med synpunkt 
Öresundskraft AB 2022-09-26 utan synpunkt 
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Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-10-04 utan synpunkt 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-30 utan synpunkt 
Tekniska nämnden 2022-10-05 utan synpunkt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-28 utan synpunkt 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-10 utan synpunkt 
Kommunala pensionärsrådet 2022-10-04 med synpunkt 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-09-26 med synpunkt 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-09-22 utan synpunkt 
Räddningstjänsten Skåne nordväst 2022-09-08 utan synpunkt 

 

Intresseorganisationer och föreningar 

Naturskyddsföreningen Söderåsen 2022-09-23 med synpunkt 
 
 

Sakägare, boende m.fl. 

Privatperson 1 2022-10-01 med synpunkt 
Privatperson 2 2022-10-01 med synpunkt 
Privatperson 3 2022-10-01 med synpunkt 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-09-23 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 

Strandskydd 
Strax norr om planområdet på fastigheten Åstorp 112:48 ligger två dammar. I 
Länsstyrelsens beslut om översyn av strandskyddet i Bjuvs kommun från år 1996 
(Länsstyrelsens diarienummer 231-7107-1994) undantogs många vattenförekomster 
från strandskydd, bland annat för vattenförekomsterna inom planområdet. De båda 
dammarna är dock anlagda efter 1996 och har därför inte ingått i Länsstyrelsens 
översyn och har inte kunnat undantas från det generella strandskyddet. Delar av 
planområdet ligger inom 100 meter från de båda dammarna. Det finns inte någon 
bedömning av strandskydd i planhandlingarna.  

I lagstiftningen finns inget generellt undantag från strandskyddsbestämmelserna för 
anlagda vatten. Länsstyrelsen Skåne har tolkat praxis och vägledning som att 
anlagda vatten som utgör rent tekniska anläggningar som uppenbart inte har annan 
funktion, till exempel dagvattendammar, är undantagna från strandskydd, men att 
det inte finns något allmänt undantag. Strandskydd innebär förbud mot bland annat 
bebyggelse, vilket planeras inom planområdet. Kommunen behöver inför antagandet 
utreda syfte, egenskaper och funktion för dammarna, och utifrån det bedöma om de 
omfattas av strandskydd eller inte, samt motivera detta i planbeskrivningen. Om 
dammarna omfattas av strandskydd behöver det inför antagandet framgå hur det 
hanteras.  

Hälsa och säkerhet – vibrationer 
Trafikverket har i sitt granskningsyttrande efterfrågat kommunens bedömning 
avseende vibrationer, men anledning av att planområdet är placerat i närhet till 
järnväg. Länsstyrelsen instämmer i detta och efterlyser i kommande handlingar en 
redogörelse för och en bedömning av påverkan av vibrationer från spårområdet i 
förhållande till den planerade bebyggelsen.  

Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 
kap. plan- och bygglagen. 

Information om genomförbarhet 
Trafikverket lyfter i sitt granskningsyttrande att då planförslaget utgör en etapp i ett 
större utbyggnadsområde medföljer samma villkor gällande investeringar i statlig 
anläggning som för de övriga etappindelningarna (se Trafikverkets 
granskningsyttrande TRV 2022/84361 gällande detaljplan för Broby 50:2, Åstorps 
kommun). För åtgärder i statlig infrastruktur som föranleds av den aktuella 
exploateringen ska avtal träffas mellan Åstorps kommun och Trafikverket för 
detaljplan för Broby 50:2 innan den detaljplanen föres till antagande. Avtalet mellan 
Trafikverket och Åstorps kommun behöver tecknas även innan nu aktuell detaljplan 
föres till antagande.  
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Information om biotopskydd 
Länsstyrelsen noterar att en ansökan om dispens inkommit till Länsstyrelsen men ej 
har blivit avgjord (Diarienummer 21900-2022). Detta bör vara löst innan detaljplanen 
antas, då planen riskerar att inte bli genomförbar i denna del om dispens inte kan 
lämnas. Vid planläggning bör planen så långt som möjligt utformas för att bibehålla 
samt undvika skada på skyddade biotoper. Om det finns särskilda skäl, får dispens 
från förbudet ges i det enskilda fallet.  

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande strandskydd och hälsa och 
säkerhet – vibrationer enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10-11 §§ PBL.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen har i samråd med NSVA kunnat 
konstatera att de ovan nämnda dammarna är dagvattendammar som klassas som 
anlagda tekniska anläggningar för dagvattenhantering. Dessa bedöms därmed vara 
undantagna från strandskydd. Planbeskrivningen har kompletterats med en 
motivering av detta.  

Sammanfattningsvis bedöms inte närliggande järnvägsspår ge upphov till 
vibrationsstörningar för planområdet, se vidare Kommentar till Trafikverkets yttrande 
på sidan 6. 

Genomförandeavtal ska innan antagande av detaljplanen tecknas mellan 
fastighetsägaren och Åstorps kommun. Avtalet reglerar bland annat kostnader för 
tillfartsväg och cykelväg från Malmövägen till planområdet.  

Länsstyrelsen har lämnat dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort 
åkerholmen, under förutsättning att detaljplanen får laga kraft och att åtgärden 
genomförs under genomförandetiden (Beslut 2022-11-16, Dnr 21900-2022) 

 
LANTMÄTERIET, inkom 2022-09-29 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-07-15) har följande 
noterats:  

Genomförandebeskrivning 
Ett exploateringsavtal mellan fastighetsägare och annan kommun än planområdets 
kommun hör inte till vanligheterna. Om PBLs regler rörande exploateringsavtal är 
tillämpbara även vid mellankommunala genomförandeavtal anser Lantmäteriet att 
redovisningen av kommande innehåll i exploateringsavtalen är något sparsam.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun: Genomförandeavtal ska innan antagande av 
detaljplanen tecknas mellan fastighetsägaren och Åstorps kommun. Avtalet reglerar 
bland annat kostnader för tillfartsväg och cykelväg från Malmövägen till planområdet.  
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REGION SKÅNE, inkom 2022-09-23 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. I handläggningen av 
detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken samt 
Regionfastigheter deltagit.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.

  

 
TRAFIKVERKET, inkom 2022-09-14 
Kommunen har besvarat och bedömt Trafikverkets synpunkter ifrån samrådet i 
tillfredsställande grad.  

Till granskning vill Trafikverket lyfta följande aspekter.  

Vad är kommunens bedömning avseende vibrationer på planområdets Z område 
närmst järnvägen. Krävs det åtgärder mot vibrationer i byggrätterna? 

Eftersom planområdet är etapp i större utbyggnadsområde så medföljer samma 
villkor gällande investeringar i statlig anläggning som det gör för de övriga 
etappindelningarna (se Trafikverkets granskningsyttrande TRV 2022/84361 gällande 
detaljplan för Broby 50:2, Åstorps kommun).  

För åtgärder i statliga infrastrukturen som föranleds av den aktuella exploateringen, 
bland annat ombyggnad av korsningen Malmövägen och Ängavägen, inklusive en 
GC-passage på Malmövägen, stängning av befintlig anslutning, samt justering av 
korsningen Bronsgatan/Svedbergsgatan för på 24 meter långa lastbilar med släp, 
ska ett avtal träffas mellan Åstorps kommun och Trafikverket för detaljplan för Broby 
50:2 innan den detaljplanen föres till antagande.  

Avtalet mellan Trafikverket och Åstorps kommun behöver tecknas även innan Vrams 
Gunnarstorp 1:15 föres till antagande.  

Vi instämmer med kommunen att detaljplanen Broby 50:2 är en förutsättning för 
denna detaljplan och är positiva att det har överenskommits i Samverkansavtal 
Åstorps kommun.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: PM Komfortvibrationer, Tyréns, 2022-11-03 har 
tagits fram med syfte att bedöma hur närliggande järnväg påverkar vibrationsnivåer 
för området. För de verksamheter som planeras saknas tydliga riktvärden för 
komfortvibrationer. Riktvärdet 0,4 mm/s tillämpas oftast vid bedömning av 
olägenheter i utrymmen för sömn vid bostäder och vårdlokaler. För andra 
störningskänsliga verksamheter, som tex. kontorsrum där arbetet ställer krav på 
stadigvarande koncentration, kan 0,7 mm/s tillämpas som riktvärde. Då det saknas 
egentliga riktvärden är tillämpningen situationsberoende, ibland tillåts högre eller 
lägre riktvärde. För icke-störningskänslig verksamhet bedöms vanligen 
komfortvibrationer inte som en olägenhet.  

Enligt utkastet för plankartan tillåts verksamheter att anläggas på ett avstånd av cirka 
40 meter från järnvägen. Strukturskiss över planerad bebyggelse (daterad 2022-03-



Granskningsutlåtande 2023-02-02    sid. 7 
 

 

08) visar att närmaste bebyggelse är placerad 70 meter från järnvägen. Jordarten för 
området är hårdare än andra lösa leror, vilket är gynnsamt ur vibrationssynpunkt. Vid 
lösa jordarter brukar bedömningen vara att inom ett område på cirka 100 meter från 
järnvägen kan det finnas risk att riktvärdena för bostäder överskrids, dvs. 0,4 m/s. 
Risken att trafikinducerade vibrationer ska spridas i sådan omfattning att riktvärdet 
0,7 mm/s ska överskridas bedöms därför som låg, speciellt om bebyggelsen placeras 
70 meter från järnvägen.  
 
För vibrationer från järnväg i hastigheter under 250 km/h är det oftast 
godstågspassager som ger upphov till höga nivåer, som regel betydligt högre än 
persontågspassager. Järnvägen längs planområdet trafikeras idag och för prognosår 
2040 av 15-16 godstågspassager per dygn. För andra störningar, tex. maximala 
ljudnivåer från trafik, tillåter man oftast att riktvärdet får överskridas högst fem gånger 
per timme. Med samma resonemang för komfortvibrationer, att riktvärdet kan 
överskridas högst fem gånger per timme, så förekommer det inte så pass många 
godstågspassager att det är troligt att fler än fem passager sker under en timme. Det 
går därför att resonera att komfortvibrationer inte kommer vara en olägenhet vid 
planområdet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms inte närliggande järnvägsspår ge upphov till 
vibrationsstörningar för planområdet. Planbeskrivningen har förtydligats avseende 
detta under kap. 8 Konsekvenser. 

Genomförandeavtal ska tecknas innan detaljplanen antas mellan fastighetsägaren 
och Åstorps kommun. Avtalet reglerar bland annat kostnader för tillfartsväg och 
cykelväg från Malmövägen till planområdet.  

Åstorps kommun ska innan ett antagande även teckna ett medfinansieringsavtal med 
Trafikverket för åtgärder på Malmövägen som behöver göras i och med 
detaljplanernas genomförande. 

I det genomförandeavtal som ska tecknas beskrivs även en alternativ lösning för 
tillfartsväg via ett vägservitut över Ängavägen. 

 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-09-12 
Beträffande ”Underrättelse om granskning Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15, i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län” finns inga synpunkter ur polisiär synvinkel.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
FÖRSVARSMAKTEN, inkom 2022-09-28 
Försvarsmakten har inga synpunkter avseende granskning av detaljplan för Vrams 
Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  
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ÅSTORPS KOMMUN, inkom 2022-10-05 
Plankontoret i Åstorps kommun har tagit del av granskningshandlingar för ovan 
detaljplan och har följande synpunkter.  

Planbeskrivning  

På sida 16 i planbeskrivningen står det följande:  

”Ambitionen för planerat projekt är att planområdet ska utgöra en kvalitet både för de 
som jobbar inom området och för allmänheten. De stora och sammanhängande 
grönytorna som redovisas i projektet är en betydelsefull resurs - både för att skapa 
en god arbetsmiljö och en bra anpassning till landskapet.”  

Att ambitionen är att området ska vara tillgängligt även för de som inte jobbar inom 
området tycker Åstorps kommun är bra men vi ställer också frågande till hur detta 
ska säkerställas. Eftersom all mark inom planområdet är kvartersmark har 
fastighetsägaren rätt att stängsla in sin mark och därmed göra det otillgängligt för 
allmänheten. Åstorps kommun undrar därför om det är tänkt att tillgänglighet ska 
krav på delar av planområdet? Samt om detta ska garanteras genom avtal eller 
genom stängslingsförbud i plankarta?  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Inget stängslingsförbud föreslås regleras i 
plankartan. Ambitionen från Bjuvs kommun och exploatören är att området ska vara 
tillgängligt även för allmänheten att kunna utnyttja de rekreativa områdena.  

 

Plankarta  

Åstorps kommun har inga synpunkter på plankartan.  

Övriga synpunkter från Åstorps kommuns politiker (Kommunstyrelsens 
arbetsutskott)  

Att ta anspråk av högkvalitativ jordbruksmark bör ses över eftersom vi kommer att 
behöva marken i framtiden. Att man asfalterar och bygger bort odlingsbar mark 
kommer i framtiden påverka våra tillgångar och försörjning. När det gäller livsmedel, 
så har vi i Sverige en självförsörjningsgrad på 50 %. Det har visat sig att vår 
livsmedelsförsörjning är känslig för störningar som vi upplevde torkåret 2018, under 
pandemin samt vid Rysslands invasion i Ukraina. Eftersom 90 % av alla svenska 
livsmedel produceras i södra Sverige, så ska man vara restriktiv med att bygga på 
åkermark i denna region. Vi vill även poängtera att denna frågan skulle ha 
behandlats tidigare i Ksau i Åstorps kommun. 

C vill bevara åkermarken. Redan i översiktsplanen bör man planera och ha en 
strategi för att se över vår självförsörjningsgrad och hur åkermark ska hanteras. Man 
bör ta fram en strategi hur Åstorp ska arbeta i detaljplanearbetet betr jordbruksmark. 
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Fler förvaltningar bör vara inblandade för att man ska få en helikopterbild av 
situationen.  

När man detaljplanerar bör man titta på fall till fall.  

I detta fallet skapas det många arbetstillfällen vilket vi tycker är positivt för Åstorp. 
Utöver detta samarbetar tjänstemän mellan kommunerna för det bästa för bägge 
kommunerna.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen har mottagit yttrandet och är införstådd 
med att jordbruksmark kommer att tas i anspråk för bebyggelse och att vi därmed 
minskar på den värdefulla jordbruksmark som finns. Det är ett av kommunens 
uppdrag att avväga olika allmänna och olika enskilda intressen mot varandra och 
göra prioriteringar utifrån de behov som finns.  

För att bidra till att Skåne kan utvecklas mot en mer hållbar och konkurrenskraftig 
gods- och logistikregion har Region Skåne utarbetat en ”Strategi för den hållbara 
gods- och logistikregionen Skåne”. I strategin synliggörs nuläge, trender och 
utveckling med syftet att ge en vägledning kring hur godstransporter och 
logistiknäringen bör utvecklas fram till år 2030. Hållbarhetsdimensionen är kopplad till 
att de insatser som förordas i strategin samtliga är framtagna med beaktande av de 
klimat- och transportpolitiska mål som formulerats på såväl nationell som på EU-nivå. 

Den markanvändning som förordas genom detaljplan för fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15 är också väl förenlig med ovan nämnda planeringsstrategi. 
Området mellan Bjuv och Åstorp omnämns i strategin som en lokalisering som 
uppvisar särskilt goda förutsättningar när det gäller att utveckla transportlösningar 
som omfattar flera olika trafikslag, s.k. ”intermodala transporter”. Området mellan 
Bjuv och Åstorp betraktas därför av Region Skåne som en av de två viktigaste 
markreserverna i Skåne när det kommer till potentiella utvecklingslägen för framtida 
logistikanläggningar (Region Skåne, 2017). 

Bjuvs kommun har utfört en lokaliseringsutredning utifrån 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap 4§ Miljöbalken (Lokaliseringsutredning - VG 
Vrams Gunnarstorp 1:15 2022-06-29). I lokaliseringsutredningen studerades sex 
alternativa platser utöver det föreslagna planområdet. Kommunen har med stöd i 
lokaliseringsutredningen gjort en bedömning av behovet och lämpligheten att 
exploatera jordbruksmark samt motiverat detta och undersökt om behovet kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Den samlade bedömningen är att 
föreslaget område är det bäst lämpade alternativet ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv då den innebär en utvidgning av ett befintligt 
verksamhetsområde, vilket innebär att befintliga kommunaltekniska system kan 
nyttjas. Påverkan på boendemiljöer begränsas också i jämförelse med andra 
alternativ, och närheten till det befintliga verksamhetsområdet innebär att påverkan 
på landskapsbilden begränsas i jämförelse med lokaliseringar som ligger för sig själv 
i det öppna landskapet. Plankartan har reviderats och reglerar nu var inom 
planområdet de högsta byggnadsdelarna får finnas, så att påverkan på omgivande 
landskap ska bli så liten som möjligt. Lokaliseringen möjliggör även att befintliga 
tekniska system kan nyttjas. Även närheten till infrastruktur, exempelvis E4:an, 
Trafikplats Nyvång, har vägts in i lokaliseringsprövningen.  
 
En av de viktigaste faktorerna för utveckling av välfärden är att befolkningen är i 
arbete. Arbetslösheten i Bjuvs kommun är, i likhet med Skåne, högre än 
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genomsnittet i Sverige. Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns således ett 
behov av insatser för att höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten. Med 
stöd i detta kan arbetsplatser på rätt plats och med rätt förutsättningar anses utgöra 
ett väsentligt samhällsintresse. Planförslaget kommer bidra till nya arbetsplatser 
vilket gynnar inte bara Bjuvs kommun, utan även intilliggande kommuner inom 
pendlingsavstånd.  

 

Vi vill poängtera trafiksituationen eftersom det idag redan är problem vid vissa 
tidpunkter. Trafiksituationen bör planeras framåt eftersom den tunga trafiken kommer 
att slita på våra vägar, buller och avgaser kommer att öka. Vi vill ha återkoppling på 
denna punkten.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: En trafikutredning har tagits fram vilken tar hänsyn 
till framtida trafikalstring. I utredningen framgår att Trafikplats Nyvång vid E4:an har 
idag en robust utformning med hög kapacitet som bedöms klara av en fortsatt 
trafikökning till prognosår 2040, med såväl trafikökning p.g.a. exploatering av mer 
bostäder som exploatering av verksamheter inom planområdet och angränsande 
planerade verksamhetsområden i Åstorps kommun. Enligt utförda beräkningar 
behöver korsningen inte byggas om utan befintlig utformning kan behållas. 

Cirkulationsplatsen Malmövägen och Svedbergsgatan bedöms inte heller behöva 
byggas om. Däremot så påverkas korsningen Svedbergsgatan och Bronsgatan. 
Korsningen föreslås kompletteras med ett västersvängfält på Svedbergsgatan och ett 
körfält i vardera riktning på Bronsgatan. Korsningen Malmövägen och Ängavägen 
föreslås utformas som en trevägskorsning med extra vänstersvängskörfält på 
Malmövägen norrifrån och ett accelerationskörfält i norrgående riktning efter utfart 
från Ängavägen.  

Vägen som Bjuvs kommun kommer att anlägga bör i samarbete med Åstorps 
kommun anläggas så det blir en enhetlig väg. 

Kommentar från Bjuvs kommun: Bjuvs kommun vill förtydliga att enligt avtal kommer 
kommunen inte bygga ut några allmänna vägar inom planområdet. Exploatören och 
Åstorps kommun har en pågående dialog och kommer att utforma vägen enhetligt.  

 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkom 2022-09-26 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

För att luftledningen ska vara förenlig med detaljplanen hemställer E.ON att 
prickmarken byts ut mot l-område i enlighet med E.ONs yttrande under samrådet.  
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E.ON uppmärksammar och uppskattar att elsäkerhetsföreskrifterna, 
magnetsfältsberäkningar och eventuella kostnader i samband med ledningsflytt 
bekostas av exploatören har tagits i beaktande och finns med i planbeskrivningen.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: I plankartan säkerställs att marken inte får förses 
med byggnad på ett avstånd på 25 meter från befintlig ledning och 50 meter från 
befintlig elstolpe. Kommunen gör bedömningen att detta är tillräcklig för att säkra 
ledningarna och innebär ingen inskränkning av de rättigheter som redan finns för 
dessa.  

 

SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2022-09-08 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-09-28 
NSVA vill som remissinstans lämna följande synpunkter till granskningen av 
detaljplan för fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, referens 2022-
00028.  

Åstorps kommun har som delägare i dikningsföretaget inom och nedströms 
planområdet en möjlighet att upprätthålla de krav på utformning som föreslås i VA-
utredningen även om det inte planeras ingå i ett kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten, liknande möjlighet saknar dock Bjuvs kommun. Hur en uppföljning ska 
ske i uppgörelse mellan Bjuvs och Åstorps kommun är viktigt att förtydliga innan en 
exploatering av planområdet genomförs. Vem som äger och ansvarar tillsynsfrågan 
behöver klargöras för att säkra en driftmässigt välfungerande situation i området då 
NSVA inte kan ta fullt ansvar för dagvattenanläggningar som planeras på 
kvartersmark.  

NSVA yrkar för att planområdet ska ansluta sig till VA med avtal och inte omfattas av 
del kommunala verksamhetsområdet, vilket möjliggör en mer kontrollerad etappvis 
utbyggnad av området kopplat till den kapacitet som finns i VA-ledningsnäten vid 
tillfället för utbyggnad.  

I övrigt har NSVA inget att erinra.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen vill förtydliga att det från och med 2023-
01-01 är miljöavdelningen på bygg- och miljöförvaltningen i Bjuvs kommun som äger 
och ansvarar för tillsynsfrågan. Området kommer inte upptas i verksamhetsområdet 
utan anslutas med avtal. 

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2022-09-26 
Öresundskraft har ingen erinran mot planen.  
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Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkom 2022-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-10-05 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter gällande 
detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, Skåne län som är tillgängligt 
för granskning. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2022-09-28 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 
förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens beställning. Inkomna 
yttranden har bemötts och lett till förändringar av förslaget för att säkerställa att 
frågor kring riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård och kommunikationer, 
risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten är tillräckligt utredda. 
Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 
anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
byggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget 
samt översända detta till byggnadsnämnden. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, inkom 2022-10-10 
Bedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot detaljplaneförslaget 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt 
översända detta till byggnadsnämnden.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

 
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkom 2022-10-04 
Angående Granskning – Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 Bjuvs kommun.  

Svar på remiss: KPR:s fyra föreningar har tagit del av tillgängliga handlingar 
avsedda för granskning.  

Föreningarna finner inget nytt att erinra om vid utförd granskning, men vi vidhåller de 
påpekade noteringar vi framfört i remissvar om samråd – detaljplan den 2022-05-22- 
Vi har också noterat kommunens svar till KPR i samrådsredogörelsen 22-07-15. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen hänvisar till sitt svar i 
samrådsredogörelsen daterad 2022-07-15.  

 

 
 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2022-09-26 
Söderåsens miljöförbund lämnar följande granskningsyttrande över redovisat 
planförslag:  

Att kommunen inte bör ta jordbruksmarken på fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i 
anspråk för etablering av logistikanläggning. Planförslaget berör åkermark som har 
klass 6-8 och marken bedöms ha bra kvalitet för jordbruksändamål. Lokaliseringen 
ska vara förenligt med miljöbalkens syfte (1 kap 1§ pkt 4) och miljöbalkens krav på 
god hushållning med mark (3 kap 1§ och 4§ samt 2 kap 6§). Brukningsvärd 
jordbruksmark får enligt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser inte tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggning som kan anordnas på annan plats. Undantag bör 
enligt 3 kap 4§ Miljöbalken endast ges om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behovs inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Att bevara bördig 
jordbruksmark på en så stor yta som 56 hektar får anses vara av ett större 
samhällsintresse än etablering av logistikanläggning. Denna typ av anläggning kan 
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etableras på annan mark inom kommunenen som inte består av bördig 
jordbruksmark.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen hänvisar till sitt svar till Åstorps kommun 
på sid. 9 gällande ianspråktagande av jordbruksmark 

 

 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-09-22 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. NSR har inget mer att tillägga.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-09-08 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

 

INTRESSEORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDERÅSEN, inkom 2022-09-23 
Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för lager- och logistikanläggning på 56 ha 
jordbruksmark på fastigheten Vrams Gunarstorp 1:15 vilken ligger i anslutning till 
Åstorps kommungräns.  

Under coronapandemin 2020 blev Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ett 
ämne som sattes i fokus. Den svenska självförsörjningsgraden anses uppgå till 50% 
vilket är lägre än tidigare. Jämförelse gjordes med övriga nordiska länder där 
Danmark, med en självförsörjningsgrad på 130% sticker ut. Finland ligger på 80% 
och Norge på 50%. Norge har dock endast en tredjedel så mycket åkermark som 
Sverige. Att den svenska självförsörjningen om 50% behöver öka rådde det enighet 
om.  

Kriget i Ukraina och den torka som bland annat drabbat delar av södra Europa under 
2022 till följd av klimatförändringarna har ytterligare satt fokus på den sårbarhet som 
finns vad avser den för oss människor så viktiga livsmedelsproduktionen.  

Konsultföretaget Tyréns skriver i sammanfattningen till den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) de upprättat avseende detaljplanearbetet med 
Vrams Gunnarstrop 1:15 bland annat följande:  

”Planförslaget tar jordbruksmark i anspråk, vilket innebär att den inte längre kommer 
vara möjlig att använda för livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken är bördig vilket 
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ger den ett högt värde. Att ta 56 hektar jordbruksmark i anspråk bedöms medföra 
stora negativa konsekvenser ur ett resurshushållningsperspektiv. Och motverkar 
möjligheten till en stärkt livsmedelsförsörjning. Genomförandet av planförslaget 
bedöms motverka uppfyllnad av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. ” 

Naturskyddsföreningen Söderåsen är av samma uppfattning som Tyréns vad gäller 
de negativa följder omvandling av denna jordbruksmark skulle få.  

Vi har en naturkris här i Sverige och världen. Förlusten av biologisk mångfald är ett 
lika stort hot som klimatförändringarna och de båda kriserna är tätt sammanlänkade. 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. En minskad biologisk 
mångfald förvärrar effekterna av klimatförändringarna och det går inte att lösa den 
ena krisen utan att ta hänsyn till den andra. Men just nu minskar mångfalden av liv 
på jorden, och i Sverige, i snabbare takt än någonsin i mänsklighetens historia. Bara 
i Sverige finns drygt 4700 arter upptagna på Artdatabankens rödlista över hotade 
arter.  

Drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald behöver åtgärdas, inte minst 
krävs en omställning till hållbar produktion och konsumtion. Att bygga än mer lager- 
och logistikanläggningar går i stick i stäv mot den utveckling vi behöver, det vill säga 
minskad konsumtion.  

Vi i Naturskyddsföreningen Söderåsen anser därför att det är dubbelt fel att såväl 
förstöra produktiv jordbruksmark och att bygga anläggningar som är till för en ökad 
konsumtion.  

Vi anser inte att detaljplanen ska godkännas.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen hänvisar till sitt svar till Åstorps kommun 
på sid. 9 gällande ianspråktagande av jordbruksmark 

 
SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

PRIVATPERSON 1, inkom 2022-10-01 
Överklagar härmed detaljplanen för Vrams Gunnarstorp 1:15. Trafikbelastningen är 
redan som det är idag mycket hög. Tycker att man ska bevara den viktiga 
åkermarken och det rika djurlivet som finns här.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen vill upplysa om att det enbart är 
antagandebeslutet som kan överklagas. Synpunkter i granskningen sammanställs i 
ett granskningsutlåtande vilket kommer skickas ut till de som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda innan beslut om antagande. Information om hur man överklagar ett 
antagandebeslut skickas ut i samband med beslut om antagande tas i 
kommunfullmäktige. 

Kommunen hänvisar till sitt svar till Åstorps kommun på sid. 9 gällande 
ianspråktagande av jordbruksmark och trafik. 

Gällande djurlivet har en naturvärdesinventering gjorts (Ekoll 2022-06-13) vilken inte 
visar på några fynd av rödlistade/skyddade arter. Vid fältbesöket bedömdes ingen av 
de fyra objekt som omfattas av det generella biotopskyddet inneha en sådan 
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biotopkvalitet eller artvärde att kriterierna för naturvärdesklass 4, visst naturvärde, 
uppfylldes. Klassningen av dessa områden har därför omvärderats från klass 4, visst 
naturvärde, till oklassad. MKB:n har kompletterats med en fördjupad bedömning av 
ovan nämnda effekters betydelse för de inom planområdet observerade arterna. 
Sammanfattningsvis medför avsaknaden av naturvärden tillsammans med en 
potentiellt negativ effekt i form av indirekt habitatförlust orsakad av en ökad mänsklig 
närvaro att planförslaget bedöms medföra liten/obetydlig negativ konsekvens för 
rapphöna. Samtidigt bedöms de öppna gräsmarker, dammar och översvämningsytor 
som tillskapas genom planförslaget ha potential att generera positiva effekter för 
rapphöna specifikt och för biologisk mångfald generellt. 

 
 
PRIVATPERSON 2, inkom 2022-10-01 
Sverige importerar naturgas. Sverige importerar bensin. Sverige importerar diesel. 
Sverige importera hälften av livsmedlen. Sverige skrev i Paris 2015 under på att 
hålla temperaturstegringen under +1,5 grader. Sverige har ingen lag som säger att 
det ska byggas på odlingsbar mark. Sverige har däremot många lagar som innebär 
att det inte ska byggas på odlingsbar mark. Sverige lyssnade när FN-chefen i slutet 
av september öppnade FN-mötet med att säga att ”Världen står i brand”. Sverige har 
många kommuner och Bjuv är en av dem. Alla måste följa svensk lag och bland 
annat bidra till att klimatförändringen inte förvärras. Bibehållen och ökad fotosyntes 
bidrar till att förbättra alla ovanstående punkter.  

Fotosyntesen är förutsättning för mänsklighetens fortlevnad. Fotosyntesen tar upp 
koldioxid och tillsammans med solljus, vatten och näring får mänskligheten mat, 
foder, bioenergi och kolinlagring. Att bebygga mark som har hög fotosyntes är raka 
vägen till mänsklighetens undergång. Byggnation och användandet ger stora 
koldioxidutsläpp för all framtid. Jag är emot att mark med hög fotosyntes tas i 
anspråk för denna bebyggelse enligt följande sidor. Jag och resten av mänskligheten 
kommer att lida ekonomisk, fysisk och psykisk skada av att detaljplanen för Vrams 
Gunnarstorp 1:15 genomförs.  

• Klimatpanelen IPCC har kommit med sin tredje rapport och för att klara max 
1,5 graders temperaturhöjning så måste klimatutsläppen (tex CO2-utsläppen) 
drastiskt minska till 2025.  

• Borttagen fotosyntes har samma verkan som ökade koldioxidutsläpp.  
• Förslaget strider mot kommunens klimatpolicy.  

 

Att då bebygga Vrams Gunnarstorp 1:15 strider mot ovanstående punkter och 
fortsätter höja koldioxidhalten i atmosfären, vilket påverkar hela jordens klimat och 
hela mänskligheten.  

 

Mitt krav är att förslaget till detaljplan inte godkänns eller genomförs.  
Sveriges kommuner har fått rättigheter att planlägga mark inom kommungränsen. 
Med rättigheter följer skyldigheter. Bjuvs kommun är skyldiga att följa utvecklingen i 
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världen och i synnerhet följa svenska lagar och överenskommelser. Förslaget till 
etablering på 56,6 ha på Vrams Gunnarstorp 1:15 är ett brott mot bland annat 
Miljöbalken, Parisavtalet, Klimatlagen, Svensk livsmedelsstrategi och 
Kommunallagen.  

Marken som avses bebyggas behöver framtida generationer för sin överlevnad 
eftersom:  

• Världens och Sveriges befolkning ökar, vilket gör att det behövs mer mat och 
bränsle.  

• Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med bränslen från icke-fossil källa.  
• Elförbrukningen ökar och ökad omvandling av biobränslen till elenergi måste 

ske.  
• Plast med innehåll av fossila råvaror måste ersättas med plast med icke-

fossila råvaror. För dessa fyra punkter behövs mer odlingsbar mark.  
• I Paris 2015 skrev Sverige under på den internationella överenskommelsen 

att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden 
kol(dioxid), ska bli större än 0. Under många år har den differensen varit starkt 
negativ, dvs utsläppen av koldioxid har varit mycket större än den mängd som 
binds.  

• Kolinlagringen i mark och vegetation måste öka.  
• Minskad odlingsbar yta och kolinlagring då mark tas i anspråk för bebyggelse.  
• Minskad odlingsbar mark pga redan uttorkade marker i södra Europa och 

snart även norrifrån när Golfströmmen minskar ytterligare.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga allmänt stigande temperaturer.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga högre frekvens på extremväder såsom 

extremvärme som leder till torka och bränder i naturen, skyfall med 
översvämningar och stormar.  

 

Livsmedelsstrategin  
Riksdagen har efter Prop 2016/17:104 beslutat om En livsmedelsstrategi för Sverige 
- fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Ett av målen är att öka den svenska 
självförsörjningsgraden.  

Sverige har ca 50% självförsörjning på livsmedel och dessutom inga 
beredskapslager. Utan konstgödning och bekämpningsmedel sjunker 
självförsörjningen till ca 25 %. Utan diesel sjunker självförsörjningen till 0. Ökad 
befolkning, inkluderat klimat- och krigsflyktingar, minskar självförsörjningen. Minskad 
odlingsbar yta minskar självförsörjningen. Att förbruka högklassig odlingsbar mark 
minskar självförsörjningen ännu snabbare.  

Att bebygga världens bästa åkermark bryter mot livsmedelsstrategin.  

Av Västeuropas spannmålskonsumtion importeras 30 % från Ryssland och Ukraina. 
Nu när den avbrutits så behöver övriga världen vara rädd om sin odlingsbara mark, 
för att förse mänskligheten med mat. Byggnation kan ske på annan mark.  
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Den 2 mars 2022 kan man läsa i media att EU:s jordbruksministrar föreslår att 
unionens matproduktion ska öka. Särskilt inhemsk odling av proteingrödor behövs. 
Dock kan ärt- och baljväxter bara odlas vart 7:e år på samma plats. Därför behövs 
mer odlingsbar yta. Länk till artikel: https://www.hd.se/2022-03-02/eu-vill-skala-upp-
matproduktion  

Miljöbalken och Samhällsintresset  
Detaljplanen innebär att åkermarken på Vrams Gunnarstorp 1:15 passar bättre för 
byggnation än att ge mat åt mänskligheten. Detta sker med hänvisning till en 
översiktsplan 2006. Det har gått många år sedan Översiktsplanen 2006 togs fram 
och världen har förändrats men Bjuvs kommun står kvar som klimatförnekare och 
bryr sig inte om att mänskligheten behöver odla marken för att få råvaror till 
livsmedel, foder och bioenergi.  

Miljöbalken 3kap 4§ sa då, och säger fortfarande, att Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Samhällsintresset ge mat till mänskligheten och att hålla den pågående 
klimatförändringen och temperaturstegringen under +1,5 grader är större än att 
Bjuvs kommun anser sig ha rätt att bebygga högvärdig åkermark.  

Att bebygga den aktuella platsen kan inte ses som ett samhällsintresse.  

- Skogsområden inom Bjuvs kommun och passar bättre för byggnation.  

- Det finns ytor inom Familjen Helsingborg som går att bebygga på utan att ta 
odlingsbar mark i anspråk.  

I konsekvensbeskrivningen av förslaget att förbruka åkermarken har man tonat ner 
eller bortsett från att ta med påverkan av ovanstående paragrafer och nedanstående 
punkter.  

Parisavtalet och Klimatlagen 
 Sedan 2006 har det varit många klimatkonferenser och vid konferensen i Paris 2015 
skrev Sverige under på att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt 
bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda växthuseffekten och därmed 
Jordens uppvärmning. Alla på jorden, Bjuvs invånare och beslutsfattare, måste 
se till att detta uppfylls. Inget i förslaget till denna byggnation leder i den riktningen. 
Förslaget påverkar båda termerna i differensen åt fel håll. Differensen blir starkt 
negativ om byggnationen genomförs. Det minskar kolinlagringen och verksamheten 
ökar koldioxidutsläppen. Mänskligheten får betala dyrt för det som Bjuvs kommun 
upplever som en vinst att genomföra byggnationen.  

Ett normalt förfarande då Bjuvs kommun upplåter odlingsbar mark till bebyggelse är 
att matjorden schaktas bort och läggs på annan odlingsbar mark som bullervall eller 
körs till soptippen. Det innebär att fotosyntes försvinner på två ytor. Utebliven 
fotosyntes har samma verkan som ökade CO2-utsläpp.  
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De fortsatta CO2-utsläppen leder till förstärkningsloopar som bland annat resulterar i 
högre temperatur, vilket ger torka och fler skogsbränder (frigör CO2), fler och 
kraftigare orkaner, frusna vita ytor smälter och blir mörka, områden med permafrost 
tinar (metan och CO2 frigörs), ökad avsmältning av polarisar, vilket leder till större 
yta med mörkt havsvatten, vilket leder till ännu snabbare avsmältning. När 
landbaserad polaris smälter höjs havsnivån. Det gör den också av havets högre 
temperatur pga att vattnet expanderar. Låglänta, kustnära kommuner, såsom delar 
av Helsingborg samt Landskrona, men även Bjuv, måste inom nära framtid bygga 
skydd mot högre vattenstånd. Exploateringen av Vrams Gunnarstorp 1:15 ger sådan 
miljöskada att vattennivån höjs. Inget i förslaget till detaljplanen gör att kostnaden för 
detta hamnar på exploatören av Vrams Gunnarstorp 1:15. Detta strider mot 
Kommunallagen, som kräver likabehandling. Enligt IPCCs senaste rapport i 
månadsskiftet februari/mars 2022 så ligger vi ytterst nära en ekologisk kollaps om 
inte koldioxidutsläppen genast minskar.  

I växternas fotosyntes används CO2 och vatten (H2O) samt solljus och 
näringsämnen för att binda kol till rötter, strå och frö. Ju större tillgång till dessa 
faktorer desto större mängd blir det av rötter, strå och frö. Men saknas en av 
faktorerna så kan de övriga tre inte kompensera. På en berghäll, på en asfalterad 
plan eller på en åker utanför Bjuv är det lika mycket solljus och koldioxid, men 
tillgång till jämn tillförsel av vatten och näringsämnen begränsar fotosyntesen på de 
hårda ytorna. Åkermark klassas i en skala från 1 till 10 där jorden i klass 1 innehåller 
grovt grus och klass 10 innehåller små jordpartiklar som kan binda till sig vatten och 
näring och avge till växterna efter deras behov. Grus binder väldigt lite vatten och 
näring så överskottsvatten dräneras bort och fotosyntesen avstannar och växten kan 
torka och dö. Åkermark i Vrams Gunnarstorp 1:15 är i klass 6-8. På dessa åkrar 
produceras 7.000 kg vetekärna på en yta som är 100 x 100 m, kallat hektar (förkortat 
ha). Samtidigt förbrukar växterna koldioxid och de producerar syrgas. På de svenska 
åkrarna binds årligen 3,8 miljarder ton CO2 i kärnan och 9,9 miljarder ton CO2 till 
marken då rötter lämnas kvar. Att förbruka åkermark gör att fotosyntesen och 
kolinlagringen försvinner. Att förbruka åkermark gör också att det på den åkermark 
som finns kvar måste odlas intensivare med mer konstgödsel, ökad kemisk 
bekämpning, bevattning och nyttjande av genmodifierade grödor. Alternativt måste 
mark som ligger i EU-träda åter tas i bruk. Båda dessa leder till högre kostnader för 
den skördade varan vilket innebär högre matpriser.  

På åkermarken skördas grödor som ger mänskligheten mat, foder och bioenergi. 
3.000 m2 åkermark ger mat till en person i 365 dagar, samt bioenergi och 
kolinlagring. 3.000 m2 skogsmark ger mat till en person i 3,65 dagar, samt bioenergi 
och kolinlagring. För mänsklighetens bästa är det mindre dåligt att bygga på 
skogsmark. 5  

Ökade utsläpp av växtnäring och koldioxid  
Det som nu odlas på Vrams Gunnarstorp 1:15 måste odlas någon annanstans 
istället. Enda tillgängliga yta är på mark som lagts i EU-träda. Att marken ligger i EU-
träda är för att lantbrukaren har bedömt att odlingen inte ekonomiskt kan konkurrera 
med odling på bättre marker.  
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Antag att det är mark i klass 3,5 (dvs mix av jord i klass 3 och 4) som odlas istället 
för Vrams Gunnarstorp 1:15. På den alternativa marken blir skörden av vete bara 
3.500 kg/ha. Det behövs alltså dubbel yta för att få fram samma mängd vete som i 
Vrams Gunnarstorp 1:15. En annan konsekvens är att jord i klass 3,5 har svårare att 
binda till sig vatten och växtnäring. Växtnäringsläckaget per ha är större på klass 
3,5-jorden (antag dubbelt). Eftersom det behövs dubbel yta för samma skörd så blir 
växtnäringsläckaget 4 gånger så stort för samma skörd som i Vrams Gunnarstorp 
1:15.  

Jorden i Vrams Gunnarstorp 1:15 kan binda till sig vatten i större omfattning än klass 
3,5-jorden. Grödan lider snabbare av torkstress och missväxt på klass 3,5-jorden. Så 
för att vara på den säkra sidan och få lika stor mängd skörd som i Vrams 
Gunnarstorp 1:15 så måste det odlas kanske 4-5 gånger så stor yta, vilket ger 
ytterligare växtnäringsläckage i förhållande till det som är i Vrams Gunnarstorp 1:15. 
Därmed kan det stämma att det lokalt blir mindre växtnäringsläckage, men det totala 
resultatet blir istället att växtnäringsläckaget blir runt 10 gånger större för att odla 
samma mängd gröda som skulle ha odlats i Vr Gunnarstorp 1:15. En tredje 
konsekvens är att den dubbla ytan också ska jordbearbetas, sås och skördas. Det 
innebär också minst dubbelt så mycket koldioxid släpps ut från maskinerna som gör 
detta. Sverige ha förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 63 
% till år 2030. Detta krav läggs även på jordbruket i stort. När god mark bebyggs och 
sämre mark måste ersätta så blir utsläppen större, vilket gör det svårt för jordbruket 
att uppfylla detta krav.  

Att förbruka 56,6 ha av världens bästa åkermark beskrivs som marginellt. Så är 
inte fallet  
Detaljplanen för Vrams Gunnarstorp 1:15 gäller att förbruka 56,6 ha åkermark med 
god arrondering, dvs fälten är platta, stora och utan hinder. De kan brukas rationellt 
och ge en gröda till låg kostnad.  

Detaljplanen för Vrams Gunnarstorp 1:15 prövar nu 2022 möjligheten att bygga på 
åkermark, dvs efter Parisavtalet och miljökvalitetsmålen. I detaljplanens 
miljökonsekvensbeskrivning har man inte beskrivit konsekvenserna av att ta bort 
fotosyntesen från planområdets 566.000 m2. På denna yta binder fotosyntesen så 
mycket koldioxid att vete kan ge kärna som kan vara mat i ett år till runt 200 
personer med svensk konsumtion. Det innebär att utbudet av vetekärna minskar 
samtidigt som miljontals människor svälter. Enligt ekonomisk teori så stiger priset när 
utbudet minskar. I Sverige är det ytterst få som inte klarar en prishöjning på mat. I 
slutändan blir det väldens fattigaste som drabbas av prishöjningen. Det finns 1 
miljard människor som lever på högst 2 US$ per dag. För varje svensk som skulle 
blivit utan mat så blir det istället minst 60 av världens fattigaste som får svårare att 
täcka sitt dagliga matbehov när matpriserna stiger (2 US$/dag är 1/60 av en svensk 
genomsnittslön 31.700 kr/mån vid kurs 8.50 kr/US$).  

Om 6,7 ha åker förbrukas i Vrams Gunnarstorp 1:15 så blir det i slutändan 12.000 
(60 x 200) av världens fattiga som får allt svårare att få mat och många kommer att 
svälta.  
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De svältande människorna gör då vad de kan för att överleva och kan då också äta 
det som finns på djurmarknader, likt den i kinesiska Wuhan. Den allmänna 
uppfattningen är att Coronaviruset under början av 2020 spreds därifrån till hela 
världen. Man kan dra den logiska slutsatsen: Minskad svensk fotosyntes är orsak till 
Corona-pandemin och att förbruka 56,6 ha i Vrams Gunnarstorp 1:15 bidrar till 
spridning av nästa pandemi.  

Att 200 svenskar av snart 10 miljoner blir utan mat kan vara marginellt.  

Om man ser det som att de 56,6 ha är en del av Bjuvs självförsörjning så kanske 
man fortfarande kan se det som marginellt att 1,2% av Bjuvs 16.000 blir utan mat?  

Det bästa synsättet är att den som aktivt deltar i att åkermark förbrukas också får ta 
konsekvenserna av sitt agerande och det är dessa personer som ska bli utan mat. 
Då är det vid detta laget inte längre marginellt. Politiker i byggnadsnämnden, 
kommunfullmäktige, samt kommunala tjänstemän och inhyrda konsulter är redan 
uppe i 200 personer. Då vet vi till 100 % vilka som bli utan mat och då är det inte 
längre marginellt.  

Flyttad odlingsgräns leder till folkströmmar  
Golfströmmen i Atlanten har minskat i styrka och kommer fortsätta göra det så länge 
polarisarna smälter. Med minskad Golfström får Norden kallare klimat och den 
svenska odlingsgränsen kan om några år ha flyttats långt söderut. I Sydeuropa finns 
redan områden som inte längre går att odla pga torka och vattenbrist. 
Odlingsgränsen flyttas norrut. Båda förflyttningarna av odlingsgräns leder också till 
folkflyttningar. Folkflyttningar är också orsak till krig. Sverige kommer inom nära tid 
bli tvungna att ta emot klimatflyktingar (och krigsflyktingar) och måste därför vara 
beredd att förse minst 20 miljoner personer med mat och husrum. Då går det inte att 
bebygga Vrams Gunnarstorp 1:15.  

År 2010 var jordens befolkning 6,9 miljarder människor. Den har ökat med mer än 70 
miljoner varje år sedan dess och år 2021 är befolkningen ca 7,8 miljarder. Om 30 år 
beräknas befolkningen vara 10 miljarder. Genom att förbruka åkermark så minskar 
möjligheten att förse befolkningen med mat. Därför brinner Amazonas. Men det är en 
kortvarig lösning. Förändringen i Amazonas-området har kommit så långt att klimatet 
i området håller på att förändras så att regnen uteblir och den uppodlade jorden 
omvandlas till stäppmark och städerna blir utan vattentillförsel3). Därmed har vi både 
förbrukat odlingsbar mark i Bjuv och Amazonas och samtidigt försämrat jordens 
klimat och möjlighet för mänskligheten att överleva.  

• I april 2021 får vi veta att CO2-nivån i atmosfären nått ny all-time-high nivå.  
• 20 april 2021 har EU-länderna enats om 55 % minskning av CO2-utsläppen 

till 2030.  
• 9 augusti 2021 kom FNs klimatpanel IPCC med ny rapport om klimatläget. 

Alla, inklusive Bjuvs kommun, måste minska sina klimatpåverkande utsläpp 
för att kunna begränsa den pågående temperaturstegringen till +1,5 grader.  

• Den 17 september 2021 meddelar FNs chef att för lite görs och världens 
temperaturstegring är på väg mot +2,7 grader. Redan vid +2,0 grader är 99% 
av havens korallrev döda.  
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• I november 2021 hölls klimatkonferens Cop26 i Glasgow, vilket gav skärpta 
krav.  

• 28 februari 2022 presenterar IPCC sin andra rapport om klimatläget. En 
tredjedel av jordens befolkning räknas som mycket sårbara för 
klimatförändringar.  

• 4 april 2022 presenterar IPCC den tredje rapporten. Kraftiga minskningar av 
koldioxid behövs omedelbart för att kunna klara målet på max +1,5 graders 
temperaturökning.  

• Se vidare under rubriken Aktuella tidningsartiklar.  

 

Inget i förslaget till detaljplanen för Vrams Gunnarstorp 1:15 gör så att CO2-
utsläppen minskar. 7  

 

LKAB vill i Kiruna komma åt en specifik plats för att utvinna naturresurser. För att 
komma åt platsen får de bekosta flyttning av tidigare bebyggelse. Om exploatör vill 
komma åt Vrams Gunnarstorp 1:15 för byggnation, där det idag finns värdefull 
naturresurs, så måste de flytta naturresursen först så att den kan återanvändas på 
ny plats.  

Platsen + Anläggningen + Användandet  

Utan mat en längre tid kan man inte jobba. Mark med hög fotosyntes är klimatpositiv. 
När åkermark bebyggs försvinner fotosyntes och kolinlagring och ytan blir 
klimatnegativ. För de projekt som ska genomföras på det som är åkermark måste 
man se till så att klimatpåverkan för helheten Platsen + Anläggningen + 
Användandet inte blir sämre än den har varit med fotosyntes.  

Platsen  

Om det inte går att flytta etableringen från odlingsbar mark så måste den odlingsbara 
marken flyttas från etableringen för att inte påverka mat, klimat och överkonsumtion. 
Om det blir alternativet Flytta marken som gäller så måste den förflyttas intill ett djup 
av 2 m och återanvänds på annan plats inom området Familjen Helsingborg. Köp in 
stort markområde inom Familjen Helsingborg, som idag har ingen eller mycket liten 
fotosyntes, och etablera och återanvänd marken för odling där. Marken etableras på 
sådant sätt att det första året efter flytt går att ta en skörd som är minst 90 % av vad 
den var på tidigare plats och från tredje året ska den vara minst 95 %.  

Exploatören, inte skattebetalarna, ska stå för notan. Annars strider det mot 
Kommunallagen, som kräver likabehandling.  

Att det ska vara ett 2 meter djupt jordlager är för att marken genom kapillär förmåga 
ska kunna förse växtligheten på ytan med grundvatten. Bygg därefter på 2 m lägre 
nivå eller fyll upp med material från plats som tidigare haft ingen eller mycket låg 
fotosyntes och kolinlagring.  

Förslag till plats för etableringen är längs motorväg E4 mellan Stidsvig och gränsen 
till Småland. Här finns gott om mark med låg fotosyntes och matproduktion.  
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Anläggningen  

Byggnader görs klimatpositiv enligt standarden för A1 till A5. Byggnaden görs som 
ett Plusenergihus, dvs det produceras mer energi än det förbrukas.  

Användandet  

Fastighetsägarna måste förbindas att användandet blir fossilfritt. Det kan gälla 
transporter, materialförbrukning och energins ursprung för uppvärmning och kyla.  

Som en konsekvens av att exploatören och inte skattebetalarna ska stå för 
miljökompensationen enligt Platsen, Anläggningen och Användandet ovan så blir 
tomterna så dyra att den tilltänkta målgruppen inte har råd att köpa tomt på denna 
plats. Det finns inte heller avsatta medel i den kommunala investeringsbudgeten för 
dessa miljökompensationer.  

Ekonomiska konsekvenser  
Odling av marken i Vrams Gunnarstorp 1:15 stärker svenska samhällsekonomin. Att 
inte odla ytan försvagar den svenska samhällsekonomin. Det som odlas på Vrams 
Gunnarstorp 1:15 har stora förutsättningar att vara av högsta kvalitet, tex kvarn-
råvara eller intressant ur exportsynpunkt. Det senare ger intäkter till den svenska 
ekonomin.  

Om de högkvalitativa varorna inte kan odlas på Vrams Gunnarstorp 1:15 så är 
sannolikheten hög att det måste importeras istället. Det ger kostnader i svenska 
ekonomin. Dessutom måste dubbel yta odlas på annan plats, vilket innebär dubbelt 
så mycket fossila bränslen till lantbruksmaskinerna måste användas. Detta ger 
ökade kostnader i den svenska ekonomin.  

I konsekvensbeskrivningen finns inte upptaget de ekonomiska konsekvenserna av 
att ta högvärdig odlingsmark i anspråk. Exploatören, som slipper betala för den totala 
miljöskadan, tar vinsten medan skattebetalarna och matkonsumenterna får 
kostnaderna.  

Aktuella tidningsartiklar  
2022-04-27 HD: Sverige missar målet ”hur vi än räknar”. Jorden blir allt varmare – 
men hur varm avgörs av hur mycket koldioxid som släpps ut. I Sverige skulle 
utsläppen behöva minska med 21 % från och med i år för att på ett rättvist sätt bidra 
till Parisavtalets mål, enligt forskare. … Sverige i början av året hade en kvarvarande 
koldioxidbudget på 170 miljoner ton … I nuläget släpper Sverige ut knappt 50 
miljoner ton om året vilket innebär att budgeten med nuvarande utsläppstakt skulle 
ta slut om 3,5 år. … Om minskningen börjar först 2023 måste den i stället vara 38 % 
årligen.  

2022-05-06 Expressen: Larmet från FN: ”Klimatförändringarna driver på svälten i 
världen”. Ett varmare klimat med mer extremt väder kommer att minska skördar, 
torka ut vattenreservoarer och leda till mer svält. Det slår FN World Food 
Programme fast i en ny rapport.  

Diagrammet visar att temperaturstegringen tagit fart i slutet på 1960-talet, dvs då 
utbyggnaden i miljonprogrammet startade. Miljonprogrammet och därpå följande 
byggnationer har till stor del skett på ytor med hög fotosyntes. Utebliven fotosyntes 
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har samma verkan som ökning av koldioxidutsläppen, vilket leder till ökad 
växthusverkan och ökade temperaturer.  

 

Lokaliseringsutredningen  

Detaljplanen förläggs till den odlade marken på Vrams Gunnarstorp 1:15 med 
motiveringen att den inte går att rationalisera mer. Logistikcenter ger fler 
arbetstillfällen på samma yta. Lika många arbetstillfällen fås om logistikanläggningen 
läggs på plats med låg fotosyntes. Genom flyttad placering har mänskligheten fått en 
win-win-situation, både arbete och fortsatt fotosyntes med mat-, foder-, och 
bioenergiproduktion samt kolinlagring.  

Att jordbruksproduktionen inte går att rationalisera mer innebär också att det bara 
går att få dyrare produktion och högre matpriser. Att ta bort fotosyntes och 
jordbruksproduktion innebär också att arbetstillfällen försvinner, dels på platsen men 
också i förädlingsleden.  

Alternativa placeringar av detaljplanen har bara gjorts på mark som odlas. Det är lika 
fel tänkt som att placera på Vrams Gunnarstorp 1:15. Placeringen ligger närmst 
Åstorps tätort och det finns inga enkla vägar för Bjuvs befolkning att ta sig till den 
planerade anläggningen. Det blir enbart invånare i Åstorps kommun som får 
arbetstillfällen. Det är dessutom smala vägar runt området som kommer att bli 
belastade med ökad trafik. Detta leder till buller och koldioxidutsläpp. Det hänvisas 
till att Familjen Helsingborg är ett logistikcenter. Men därför måste inte detta placeras 
på mark med hög fotosyntes. En ordentlig lokaliseringsutredning hade sett andra 
alternativ. Inom Bjuvs kommun finns många platser att lokalisera denna typ av 
verksamhet.  

På vidstående karta har markerats utmärkta områden om 277 ha som ligger nära 
tätorter inom Bjuvs kommun. Det är längs väg 110 mellan Billesholm och Ekeby, 
vilken har bra anslutningar till vägarna E4 och E6. Dessa marker har fotosyntes, men 
i betydligt lägre grad och de producerar ingen mat eller foder. Det är ytterst få 
arbetstillfällen som går förlorade genom att placera byggnation på dessa marker. På 
östra sidan väg 110 finns gammal banvall, vilket gör att det åter går att anlägga 
järnväg till dessa ytor med utgångspunkt från stationen i Billesholm. 
Verksamhetsytor kan läggas på ytorna 41+48+19+70 + östra halvan av 99. Den 
västra delen av 99 samt 74 kan med fördel användas för bostadsbebyggelse. 10  

 

Om logistikcentren måste ligga längs väg E4 inom Familjen Helsingborg så är 
marker norr om Stidsvig upp till Smålandsgränsen utmärkta för detta. Där finns 
marker med låg fotosyntes och låg arbetsintensitet. Det går att bygga ut befintliga 
orter eller nya orter och därmed få både bostäder och arbetstillfällen på samma plats 
utan att påverka möjligheten för mänskligheten att få mat och foder.  

Mitt krav är att förslaget till detaljplan inte godkänns eller genomförs. I annat 
fall görs det i fallande ordning  
Följande alternativ finns:  
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1. Lägg ner byggplanerna på Vrams Gunnarstorp 1:15 och förlägg dem till ytor utan 
eller mycket liten fotosyntes.  

2. Om det som avses byggas anses så viktig att det måste byggas på Vrams 
Gunnarstorp 1:15 så köp in markområde inom Familjen Helsingborg som idag har 
ingen eller mycket liten fotosyntes. Förflytta marken från exploateringsområdet intill 
ett djup av 2 m och etablera åkermarken på det inköpta området för att återanvändas 
för odling. Markförflyttningen ska göras på sådant sätt att det leder till lägst 95 % av 
nuvarande produktion. Efter flytt av marken kan byggnation ske på en 2 meter lägre 
eller på uppfyllnad med material från yta som tidigare haft ingen eller låg fotosyntes. 
Exploatören och inte skattebetalarna ska stå för kostnaden.  

3. Om Kommunfullmäktige tar beslut om att bebygga denna yta så måste de också 
personligen ta ansvar för det och vara en av de 25 som blir utan mat för all framtid. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen hänvisar till sitt svar till Åstorps kommun 
på sid. 9 gällande ianspråktagande av jordbruksmark 

 

PRIVATPERSON 3, inkom 2022-10-01 
Vi anser inte att vi Bjuvs Kommun svarat tillfredställande på tidigare inlämnade 
synpunkter som följer: 

1. Länsstyrelsen har yttrat sig att den tilltänkta bebyggelsen ger få arbetstillfällen 
per kvm mark kan tar i anspråk, vi anser därför fortfarande att bevarandet av 
jordbruksmark överstiger de fåtal arbetstillfällen som kan tänkas till Bjuvs 
kommuns invånare. 

Kommentar från Bjuvs kommun: Bjuvs kommun har inte emottagit något yttrande 
från Länsstyrelsen gällande antalet arbetstillfällen. Kommunen är införstådd med att 
jordbruksmark kommer att tas i anspråk för bebyggelse och att vi därmed minskar på 
den värdefulla jordbruksmark som finns. Det är ett av kommunens uppdrag att 
avväga olika allmänna och olika enskilda intressen mot varandra och göra 
prioriteringar utifrån de behov som finns. Kommunen hänvisar till sitt svar till Åstorps 
kommun på sid. 9 gällande ianspråktagande av jordbruksmark. 

2. Angående bullernivå så ”vill kommunen förtydliga att dessa riktvärden redan 
överskrids i dagsläget”. Här bekräftas att vi redan lever med för höga 
bullernivåer och att detta på något sätt då skulle ursäkta att vi även 
fortsättningsvis får leva med dessa.  
 
Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen vill förtydliga att samtliga bostäder i 
anslutning till planområdet uppfyller bullerriktvärdena förutom vid Malmövägen 49. 
Här föreslås både åtgärder såsom tilläggsisolering av fasad, fönsterbyte eller 
bullerskärm. Bullerskyddad uteplats kan anordnas på innergården. Eventuella 
bulleråtgärder och kostnadsfördelning regleras i genomförandeavtal mellan Åstorps 
kommun och exploatören. 
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3. I ett yttrande i Bygg- och miljönämnden Åstorps kommun från 
Åstorpsalliansen, 20220623 Protokollsanteckning, ärende 9, Diarienr 
KFSD/2016/337 kan man läsa följande:  

I samråd med Bjuvs kommun har ett samverkansavtal blivit tecknat efter detta datum 
2021-12-13 som sedan blivit diariefört i mars månad 2022. I detta avtal kan man se 
att trafik från Bjuvs Vrams Gunnarstorp 1:15 är beroende av dess trafik kan 
sammankopplas med Åstorps fastighet 50:2. Innebärandes att det är Åstorps 
kommun som drabbas av ökat trafikflöde från grannfastigheten i Bjuvs kommun. 
Trafikbelastningen på Malmövägen och trafikplats Nyvång som redan är hårt 
belastad, kommer att belastas till bristningsgränsen med ytterligare tung trafik från 
de planerade logistikområdet på Bjuvs Vrams Gunnarstorp 1:15. 

Eftersom Bjuvs kommun tecknat ett samverkansavtal med Åstorps kommun, så 
menar vi att Bjuvs kommun indirekt bör hållas lika ansvarig för trafiksituationen som 
kan uppstå, och därmed inte svara på synpunkterna med att det ligger på Åstorps 
ansvar för deras detaljplan. Delar man kakan så får man även ta ansvar för de 
negativa konsekvenserna. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun: En trafikutredning har tagits fram vilken tar hänsyn 
till framtida trafikalstring. I utredningen framgår att Trafikplats Nyvång vid E4:an har 
idag en robust utformning med hög kapacitet som bedöms klara av en fortsatt 
trafikökning till prognosår 2040, med såväl trafikökning p.g.a. exploatering av mer 
bostäder som exploatering av verksamheter inom planområdet och angränsande 
planerade verksamhetsområden i Åstorps kommun. Enligt utförda beräkningar 
behöver korsningen inte byggas om utan befintlig utformning kan behållas.  

Cirkulationsplatsen Malmövägen och Svedbergsgatan bedöms inte heller behöva 
byggas om. Däremot så påverkas korsningen Svedbergsgatan och Bronsgatan. 
Korsningen föreslås kompletteras med ett västersvängfält på Svedbergsgatan och ett 
körfält i vardera riktning på Bronsgatan. Korsningen Malmövägen och Ängavägen 
föreslås utformas som en trevägskorsning med extra vänstersvängskörfält på 
Malmövägen norrifrån och ett accelerationskörfält i norrgående riktning efter utfart 
från Ängavägen. Genomförandeavtal ska tecknas innan detaljplanen antas mellan 
fastighetsägaren och Åstorps kommun. Avtalet reglerar bland annat kostnader för 
tillfartsväg och cykelväg från Malmövägen till planområdet. 

 

4. Ett avtal mellan kommun och Trafikverket krävs för att möjliggöra en ev 
ombyggnad av trafiknätet, detta har varken Bjuvs eller Åstorp presenterat så 
vi finner det märkligt att man ens kan tänka på att anta en detaljplan innan 
den är utarbetad till fullo.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Åstorps kommun ska innan ett antagande teckna ett 
medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder på Malmövägen som behöver 
göras i och med detaljplanernas genomförande. 

 Planbeskrivningen har förtydligats avseende detta.  
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SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter granskning omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 
- Bestämmelsen a1 avgränsas med en sekundär egenskapsgräns 

 

PLANBESKRIVNING 
I planbeskrivningen har följande lagts till eller förtydligats: 

- kap 7 Planeringsförutsättningar; information om att de två dammarna strax 
norr om planområdet inte omfattas av strandskydd då de är tekniska 
anläggningar.  

- kap 8 Konsekvenser; bedömning av hur närliggande järnväg påverkar 
vibrationsnivåer för området.  

- kap 9 Genomförande; information avseende genomförandeavtal mellan 
fastighetsägaren och Åstorps kommun och information om att Åstorps 
kommun ska teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket. 

- kap 5 Beskrivning av detaljplanen, 8 Konsekvenser och 9 Genomförande; 
information om beviljad biotopskyddsdispens   

 

Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts.  

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 
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BAKGRUND 

Söder om Åstorp planeras en ny detaljplan med syfte att skapa möjligheter för att etablera 

en lager- och logistikanläggning. Tyréns Sverige AB har i samband med detaljplanearbetet 

bedömt hur närliggande järnväg påverkar vibrationsnivåer för området. 

 

 

Figur 1. Plankarta daterad 2022-07-15. Användningen Z är verksamheter och C1 är Restaurang.  

RIKTVÄRDEN 

Det saknas tydliga riktvärden för komfortvibrationer i verksamhetslokaler. Svensk standard 

460 48 61 utgåva 2 redovisar olika riktvärden för komfortvibrationer i bostäder och 

Trafikverket har tagit fram riktvärden för bostäder och vårdlokaler (TDOK 2014:1021 

version 3). Trafikverkets riktvärden är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en 

god eller i vissa fall godtagbar miljö och Trafikverkets riktvärden ligger på samma nivå som 

Svensk standards riktvärde för påverkan på sömn (0,4 mm/s). Nedan redovisas riktvärdena 

enligt SS 460 48 61. 

 

Tabell 1. Vägledning för bedömning av komfort i bostäder. Exempel på effekter vid olika vibrationsnivåer. SS 

460 48 61 utgåva 2. 

Effekter Vw, RMS (S) [mm/s] 

Ungefärlig känseltröskel 0,2 

Vibrationsnivå från tågtrafik där mätbar påverkan på sömn startar 0,4 

Ungefär 1 av 3 personer är störda av vibrationer från tågtrafik 0,7 

 

Framtagna riktvärdena bygger på forskning som inriktar sig på sömnstörningar. Det är 

därför inte alltid lämpligt att tillämpa dessa riktvärden på andra typer av lokaler vars syfte 

inte är sömn. Trafikverket anger dock att en rimlighetsavvägning bör göras även för andra 

typer av störningskänsliga lokaler än bostäder. Störningskänsliga lokaler kan vara kontor 

för enskilt arbete eller lokaler med vibrationskänslig utrustning, tex. MR-kameror i sjukhus.     

GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt SGU geokarta består jordlagret av ca 10-30 meter glacial finlera ovanpå berggrund av 

slamsten, lersten, siltsten. Tyréns Sverige AB har också genomfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning av planområdet som visar att jordprofilen utgörs av lera som är 

överkonsoliderad och har en medelhög odränerad skjuvhållfasthet från 40 till 75 kPA. Att 
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skjuvhållfastheten är medelhög betyder att risken för spridning av trafikinducerade 

vibrationer är lägre jämfört med andra lösa jordarter. Ju lägre skjuvhållfasthet desto högre 

risk för spridning av trafikinducerade komfortvibrationer.  

TRAFIK 

Uppgifter om trafikering på järnvägen är hämtade från Trafikverkets ”Trafikuppgifter 

järnväg T22 och prognos 2040” 2022-10-31. Hastighet är hämtat från Trafikverkets 

järnvägsdatabas.  

 

Tabell 2. Tågtrafikuppgifter Skånebanan, Åstorp – Helsingborg. 

Tågtyp Nuläge Prognosår 2040 Hastighet 
STH [km/h] 

Antal/dygn 
ÅDT 

Medellängd 
[m] 

Maxlängd 
[m] 

Antal/dygn 
ÅDT 

Medellängd 
[m] 

Maxlängd 
[m] 

Gods 15 545 635 16 523 635 100 

Pågatåg 67 78 150 67 150 150 130 

 

Det är oftast godstågstrafiken som ger högst komfortvibrationer och som blir 

dimensionerande.  

SLUTSATS 

Inom planområdet planeras verksamheter där det saknas tydliga riktvärden för 

komfortvibrationer. Riktvärdet 0,4 mm/s tillämpas oftast vid bedömning av olägenheter i 

utrymmen för sömn vid bostäder och vårdlokaler. För andra störningskänsliga 

verksamheter, som tex. kontorsrum där arbetet ställer krav på stadigvarande 

koncentration, kan 0,7 mm/s tillämpas som riktvärde. Då det saknas egentliga riktvärden 

är tillämpningen situationsberoende, ibland tillåts högre eller lägre riktvärde. För icke-

störningskänslig verksamhet bedöms vanligen komfortvibrationer inte som en olägenhet.  

 

Enligt utkastet för plankartan tillåts verksamheter att anläggas på ett avstånd av cirka 40 

meter från järnvägen. Strukturskiss över planerad bebyggelse (daterad 2022-03-08) visar 

att närmaste bebyggelse är placerad 70 meter från järnvägen. Jordarten för området är 

hårdare än andra lösa leror, vilket är gynnsamt ur vibrationssynpunkt. Vid lösa jordarter 

brukar bedömningen vara att inom ett område på cirka 100 meter från järnvägen kan det 

finnas risk att riktvärdena för bostäder överskrids, dvs. 0,4 m/s. Risken att trafikinducerade 

vibrationer ska spridas i sådan omfattning att riktvärdet 0,7 mm/s ska överskridas bedöms 

därför som låg, speciellt om bebyggelsen placeras 70 meter från järnvägen. 

    

För vibrationer från järnväg i hastigheter under 250 km/h är det oftast godstågspassager 

som ger upphov till höga nivåer, som regel betydligt högre än persontågspassager. 

Järnvägen längs planområdet trafikeras idag och för prognosår 2040 av 15-16 

godstågspassager per dygn. För andra störningar, tex. maximala ljudnivåer från trafik, 

tillåter man oftast att riktvärdet får överskridas högst fem gånger per timme. Med samma 

resonemang för komfortvibrationer, att riktvärdet kan överskridas högst fem gånger per 

timme, så förekommer det inte så pass många godstågspassager att det är troligt att fler 

än fem passager sker under en timme. Det går därför att resonera att komfortvibrationer 

inte kommer vara en olägenhet vid planområdet.  

 

Sammanfattningsvis bedöms inte närliggande järnvägsspår ge upphov till 

vibrationsstörningar för planområdet.   
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Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun,  
Skåne län - Godkännande 
 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 

logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan samt restaurang. Detaljplanen reglerar även att natur 

ska bevaras och dagvattendammar ska finnas. Planområdet omfattar 

fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, är ca 56 hektar stort och ligger i direkt 

anslutning till Åstorps kommungräns. Fastigheten är inte planlagd sedan 

tidigare men är utpekad som planerat verksamhetsområde i 

översiktsplanen.  

Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men medför 

samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden 

påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en miljökonsekvensbeskrivning. 

Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då den kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. 
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§ 17 Dnr 2022-00028  

Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 

logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan samt restaurang. Detaljplanen reglerar även att natur 

ska bevaras och dagvattendammar ska finnas. Planområdet omfattar 

fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, är ca 56 hektar stort och ligger i direkt 

anslutning till Åstorps kommungräns. Fastigheten är inte planlagd sedan 

tidigare men är utpekad som planerat verksamhetsområde i 

översiktsplanen.  

Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men medför 

samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden 

påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en miljökonsekvensbeskrivning. 

Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då den kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. 
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