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    KS 2021/227 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  

Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024–2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Mål- och budget för åren 2023 och VP 2024–2025 budgetramar 
(nettokostnader) och investeringar antas. 

 Investeringsvolymen för vatten/renhållningsverksamheten fastställs 

till 162,3 miljoner kronor. Finansiering kan ske med nyupplåning. 

Låneramen för kommunens totala långfristiga upplåning fastställs till 

maximalt 300 miljoner kronor under 2023. 

 Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten skall 

vara oförändrad eller öka under planperioden 2023–2025. 

 Uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut om flytt av budget för 

skolskjutsar från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 

då pågående utredning är klar. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbete med mål- och budget för åren 2023–2025 har skett 
i enlighet med fastställt årshjul. Arbetet startades med en investeringsdag där 
stort fokus lades på verksamheternas kommande lokalbehov, detaljplaner 
samt Samhällsbyggnadsförbundets behov för den skatte- och 
avgiftsfinansierade verksamheten. Utskottet för stöd och strategi har även 
behandlat investeringsbehoven. Uppföljning av verksamheternas 
grunduppdrag föregående år skedde på analysdagen då även frågor rörande 
kommunens kompetensförsörjning berördes. Mål och budgetseminarium har 
skett vid två tillfällen där första tillfället ägnades åt årsredovisningen för 2021 
samt de ekonomiska planeringsförutsättningarna, aktuell befolkningsprognos 
och volymjusteringar mm. Vid det andra tillfället presenterades uppdaterade 
förutsättningar utifrån bl a senaste skatteunderlagsprognos och 
pensionsskuldsberäkning. Därefter gavs utrymme för politiska diskussioner. 

Majoritetens budgetförslag innebär satsningar/ramförstärkningar på 50 
miljoner kronor. I beloppet ingår att årets resultat förstärks i förhållande till 
tidigare antagen verksamhetsplan med 5 miljoner kronor och resultatet 
uppgår till 11 miljoner för samtliga år i planen. Tidigare effektiviseringskrav 
för nämnderna på 13 miljoner kronor år 2023 utgår. 
Satsningar/ramförstärkningar för nämnderna är totalt 45 miljoner. 
Detaljerade uppgifter framgår av dokumentet- Mål- och budget 2023 och 
Verksamhetsplan 2024–2025. 
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Förslaget innebär tillskott av nämndernas driftbudgetramar med följande 
belopp: 

Kommunstyrelsen, inklusive Samhällsbyggnadsförbundet 17,3 miljoner 

Tillväxtnämnden    9,5 miljoner 

Samhällsbyggnadsnämnden   1,1 miljoner 

Barn- och utbildningsnämnden    7,5 miljoner 

Socialnämnden    9,6 miljoner 

Investeringarna uppgår under planperioden till 446,5 miljoner kronor. 213,1 
miljoner för år 2023, 169,6 miljoner för 2024 samt 63,8 miljoner för 2025. 
Plan finns även för åren 2025–2026. 

Vatten/renhållningsinvesteringarna- taxefinansierad verksamhet beräknas i 
sin helhet lånefinansieras. Dessa uppgår till 162,3 miljoner för år 2023, 117 
miljoner för 2024 och 24 miljoner för 2025. Total under planperioden 303,3 
miljoner kronor. 

Låneramen för långfristig upplåning beräknas till 300 miljoner kronor för år 
2023 och då har även hänsyn tagits till eventuella tidsförskjutningar av 
projekt från 2022. 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024–2025 
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1 Majoritetsföreträdarna har ordet 

1.1 Politisk inriktning 2023-Framåt tillsammans 

Socialdemokraterna och Centerpartiet fortsätter bygga en stark välfärd för Lindesbergs 
kommun. 

Budgetförslag för 2023, VP 2024 och VP 2025 

Det händer mycket i Lindesbergs kommun. Industrier etableras, fler kommer i arbete, det 
byggs och planeras för utvecklad infrastruktur. Samverkan med regionen har förstärkts 
genom dialog och framåtsyftande planering för att hitta hållbara lösningar för 
kollektivtrafiken med en önskan om att den, tillsammans med utveckling av Rv 50, 
förbättringar av det finmaskiga vägnätet, fortsatta satsningar på Bergslagsbanan, järnväg i 
Frövi industriområde, cykelstråk mm kan öka möjligheterna för industritillväxt, 
arbetspendling och landsbygdsutveckling utanför centralorterna. 

Vi fortsätter att tillsammans med företagarna stötta regionen för att utveckla Lindesbergs 
lasarett genom arbetet i BRO – Business Region Örebro och bl a Smart Move där Region 
Örebro och Lindesbergs kommun samverkar i rekrytering av personal. Vi fortsätter arbetet 
med näringslivsutveckling bl a genom nyss nämnda BRO, ett nystartat näringslivsråd och 
utökad dialog med det lokala näringslivet. Genom dialog och förbättringar stärker vi 
kommunens näringsliv. 

Förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete utvecklas dessutom genom att vi 
förstärker samhällsbyggnad, detaljplanearbete och infrastruktur för att möta de behov som 
kommer av att Lindesbergs kommun utvecklas i snabb takt. Bostadsbrist och stor efterfrågan 
på industrimark är positivt och kan ännu bättre mötas med den föreslagna budgeten. 
Omorganiseringen och samlokaliseringen av gata, park, vatten och renhållning mm 
tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i Lindesberg förväntas också öka vår 
gemensamma förmåga att planera och bygga en robust infrastruktur. 

Den gröna omställningen till ett mer hållbart samhälle ger oss stor anledning att införa 
miljöbokslut i kommunens årshjul. Vi stärker arbetet med Agenda 2030 genom att 
implementera hållbarhetsanalyser inför alla politiska beslut. Kommunstyrelseförvaltningen 
ges i uppdrag tillsammans med kommunkoncernen att inkludera ett miljöbokslut i sitt arbete 
med agenda 2030. 

Lindesbergs kommun ska vara ett Showroom för hållbar utveckling, en kommun som ger 
människor nu och i framtiden, reella möjligheter att bygga en hållbar välfärd för alla. Ovan 
nämnda samhällsbyggande och jobbskapande insatser är en del av det liksom de sociala 
satsningar den här budgeten föreslår. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill stärka kommunens förebyggande arbete, och 
ytterligare kompensera socialnämnden för att bemanna äldreomsorg och hemtjänst. Vi lägger 
ytterligare medel på svenska för invandrare (SFI), kultur, barnen och arbete för de som har 
svårast att få fäste på arbetsmarknaden. 

Andelen äldre ökar och därför stärks budgeten för bl a äldreomsorg och hemtjänst. De äldre 
och sköra ska ha bra kvalitet i omsorgen och därför behöver både bemanning och utbildning 
av personal ges ännu mer vikt. Vi ökar också stödet till anhöriga inom demensvården. 
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Framåt tillsammans för kommunens bästa 

Genom att dels öka planeringsreserven under kommunstyrelsen, stärka omsorgen enligt ovan 
och ytterligare höja anslagen till både förebyggande arbete, permanentande av Resursjobb 
och Socialpedagoger förväntas kostnader inom det sociala området att på sikt minska. Det 
extra anslaget för förebyggande arbete läggs under KS och tas i anspråk efter KS-beslut då ett 
förvaltningsövergripande förebyggande arbete ska resurssättas. I det fall pengar inte används 
återgår de till kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden har ytterligare ett jobb att göra gällande kostnaderna för 
gymnasiet och framtida ökade driftskostnader för utbyggnad av Björken och Fröviskolan tas 
därför inom ram. En riktad del i en ramökning ges samtidigt för att ännu bättre möta behovet 
av barnomsorg då Lindesbergs kommun i hög grad är en kommun med skiftarbete. 

De ökade kostnaderna för skolskjuts utreds under året och budgeterade medel förs över från 
Barn- och utbildning till kommunstyrelsen för att hantera ekonomin. Kommunstyrelsen får 
uppdraget att ta fram förstudie för skolskjuts, resor till daglig verksamhet, 
kompletteringstrafik mm och att ta fram ett mer hållbart koncept för det genom att bl a se 
över möjligheten till en socialt och ekonomiskt värdeskapande lokal upphandlingslösning. 

Vi stärker projektmedel under kommunstyrelsen för att under tre år bygga ut fiber för 
utvecklad trygg kommunal service på landsbygden. En del i detta är s.k. Välfärdsporter, dvs 
satsningar där kommunen kompletterar anslutningsgraden till fiber utifrån ett strategiskt 
omsorgsbehov och för att bättre möta digitaliseringen på landsbygd. Ytterligare medel tillförs 
för samverkan mellan kommun och föreningsliv genom lokalt ledd utveckling – Leader och de 
fem Servicepunkter som nu finns på mindre orter. Så stärker vi ett hållbart samhälle – socialt, 
ekonomiskt och ekologist. 

Investeringssatsningar görs dessutom. Bl a lägger vi ytterligare pengar på gatuunderhåll. 
Satsningar på badplatser fortsätter med bland annat Prästryggen och Loppholmen då 
vattenkvaliteten reglerats genom LOD-dammen, samt park i anslutningen till villabebyggelse i 
Vibyn och Lindesbyn och särskilt strandpromenaden i Frövi ökar kommunens attraktivitet. 

Destinationsarbetet förstärks så upplevelsen av vad platsen Lindesbergs kommun är, byggs 
upp och kommuniceras gemensamt av kommun, förenings- och näringsliv. Detta stärker 
”varumärket” Lindesbergs kommun och ska leda till ett ännu bättre näringslivsklimat. Det ska 
även vara snyggt och tryggt. Särskilt vill vi öka förmågan att åtgärda övergivna byggnader, 
misskötta utemiljöer mm. Det som Lindesbergs kommun vill vara och kommunicera internt 
och utåt i samverkan med andra tas om hand i en ny tjänst under tillväxtnämnden. 

Lindesbergs kommun är en attraktiv kommun med stor tillväxtpotential där vi vill balansera 
tradition med nytänkande, småorternas charm med framtida stadsutveckling och 
välfärdsservice i hela kommunen. 

Budgetsatsningar: 

Tillväxt för ökad och hållbar välfärd - Byggnation, jobb, industri- och näringsliv : 7,3 Mnkr 

Trygghet, omsorg, äldre och service på landsbygd :14,2 Mnkr 

Förebyggande: Barn, skola, omsorg och förvaltningsövergripande arbete = 23,5 Mnkr 

Totala budgetsatsningar för nämnderna = 45 Mnkr 

Vi stärker dessutom resultatet med + 5 Mnkr 

Satsningar totalt = 50 Mnkr 
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Politisk vilja: 

Sammanhållen samhällsplanering och byggande 

Kommunstyrelseförvaltningen behöver en fungerande arbetsmodell för processen från analys 
av behov av byggnation/exploatering till antagande av detaljplan så avvägningar och 
prioriteringar är tydligt framtagna i dialog med intressenter, såväl kommunens förvaltningar, 
bolag och privata intressen.  

Tillsammans med att Kommunstyrelsen får resurs att se över sin ”beställarkompetens”, 
skapas tydlig samordning gentemot näringsliv, privatpersoner och kommunens förvaltningar.  

Kommunens förmåga till strategisk planering av samhällsbyggandet förväntas öka med en 
övergripande styrning. Behoven och kompetenserna i kommunens bolag, hos privata 
näringsidkare och kommunens förvaltningar, inklusive samhällsbyggnadsförvaltning och 
förbund behöver synkroniseras. Syftet är därför en övergripande mark- och 
samhällsbyggnadsstrategi och en fungerande modell för det.  

Effektiv hållbar ekonomisk förvaltning 

Vi vill se en fortsatt effektivisering av verksamhet men ramminskningen tas bort. 
Verksamheterna behöver ständigt se över att varje skattekrona används så effektivt som 
möjligt, till bästa nytta för medborgarna. Effektivitet handlar om att använda resurserna så 
klokt som möjligt. Barn- och utbildningsförvaltningen ska t ex klara ökade kostnader för hyra 
i nya lokaler, inom budgetram. Lindeskolans budgetdisciplin är viktig att hålla anser vi, liksom 
att stärka det förebyggande arbetet i alla våra förvaltningar. Lika viktigt är det att hålla i och 
utveckla arbetet med att få fler i arbete. Alla som har en arbetsförmåga ska arbeta och det 
bygger hela samhället starkt och skapar en mer hållbar samhällsekonomi. 

Förebyggande arbete - Social hållbarhet 

Vi vill stärka upp arbetet att förebygga social ohälsa, personligt lidande och minska framtida 
undvikbara samhällskostnader. Vi vill att Kommunstyrelsen stöder Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Tillväxtförvaltningen och Socialförvaltning i att utveckla ett 
gemensamt förvaltningsövergripande och förebyggande arbete som en del av ordinarie 
arbete, dvs inte projekt.  

Ett särskilt anslag för det läggs under Kommunstyrelsen. Det är nämnderna till respektive 
förvaltning som bäst kan avgöra hur ett förebyggande arbete ska se ut. Exempel på 
förebyggande arbete som gemensamt tagits fram under våren 2022 av personal i de tre 
förvaltningarna är: 

 
• Se över och utveckla mixade tjänster inom barn – skola och socialförvaltningen samt 

tillväxtförvaltningen för tidiga insatser 
  

• Se över och utveckla arbetet med socialpedagoger 
 

• Utveckla mobila sociala insatsteam inom barn, skola, svenska för invandrare, 
arbetsmarknadsenheten i samverkan med socialförvaltningen 

 



§63/22 Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 - KS 2021/227-5 Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 : Verksamhetsplan 2023-2025 (Kommunfullmaktige)

  

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2023-2025 6(30) 

• Se över möjligheten att läsa in grundskolekurser inom vuxenutbildning med medel via 
arbetsmarknadsåtgärder, APL med flexibla studier, praktik och vid behov 
försörjningsstöd istället för CSN. Tag fram ett Lindesbergs koncept för detta. 

 
• Utveckla familjecentralens (inkl. BVC) arbete i samverkan med biblioteken i hela 

kommunen 
 

• Skapa allaktivitetshus av våra skolor i samverkan mellan förvaltningar och 
civilsamhälle – till att börja med samordning och utveckling kring Lindbackaskolan och 
därefter på sikt sprida konceptet till Storåskolan samt Fröviskolan 

 
• Resursförstärka och utveckla konceptet med konstlådor gentemot både barn- och 

äldreomsorgen. Utveckla även konceptet med ”aktivitetslådor” kanske i samverkan 
med Fritidsbanken 

 
• Organisera samordning mellan förvaltning för lärande av varandra gällande vad som 

finns och vad som kan utvecklas mellan förvaltningarna för framtida förebyggande 
arbete. Samordningen innefattar även hur förvaltningarna tillsammans kan samverka 
mer med civilsamhället 

 
• Utveckla gymnasiets särskola i samverkan med Masugnen för inkludering av fler med 

funktionsvariationer i arbetslivet 
 

Allt fler äldre och Nära vård 

Vi ser från analyser att socialnämnden behöver förstärka personal och chefbemanningen 
inom t ex hemtjänst och äldreomsorg. Då vi blir allt fler, allt äldre, behöver Lindesbergs 
kommun rusta för framtiden. Nya äldreboenden, större personalbehov och konkurrens om 
arbetskraft, kräver att vi tar höjd för dessa utmaningar, där även arbetet med Nära vård 
intensifieras och ställer större krav på kommunerna, nu och i framtiden. 

Miljöbokslut och Agenda 2030 

Klimatförändringar, Social oro och ekonomiska utmaningar ställer stora krav på alla 
kommuner, inklusive Lindesbergs kommun. Vi vill därför att hela kommunkoncernen, 
kommunen med dess bolag och samverkan i KNÖL-kommunerna allt mer inkluderar 
miljöbokslut i sitt arbete med agenda 2030.  Det är därför bl a viktigt att särskilt 
implementera hållbarhetsaspekterna i tjänsteunderlagen inför beslut i nämnder och styrelser. 

Att kommunicera vad Lindesbergs kommun är 

Vi ser det som viktigt att utveckla kommunens arbete att samordna kommunikationen av hur 
Lindesbergs kommun ska uppfattas. Destinationsutveckling är viktigt för tillväxt i hela vår 
kommun och att säkerställa platsvarumärket Lindesbergs kommun som en attraktiv plats att 
bo och verka i, är ytterst en garant för en hållbar välfärd och en viktig del i att höja 
medvetenheten om kommunens alla kvaliteter, bl a NKI och andra undersökningar, förutom 
att generellt stärka näringslivet. 
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Gator och vägar 

Kommunens gator och vägar behöver underhållas och planeras för framtiden. Vi ser gärna att 
vi genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ökar takten för planering och av 
gatuunderhåll. 

Kultur, bildning, bibliotek och mötesplatser 

Bildning och mötesplatser tillsammans med kultur är en del av det kitt som bygger ett öppet 
och demokratiskt samhälle. Människor från olika kulturer, olika åldrar och varierande social 
bakgrund har biblioteken som en given plats att mötas på. Här finns stöd för läsinlärning, 
källkritik, faktainsamling och läsäventyr. Vi ser gärna att kommunens biblioteksverksamhet bl 
a utvecklas i våra ytterområden. 

Lindesbergs är en kommun med mycket skiftarbete 

Då kommunen präglas av mycket skiftarbete behöver Lindesbergs kommun möta de behoven 
ännu mer. Genom utveckling av utbyggnaden av förskoleverksamheten efter arbetslivets 
behov kan Lindesbergs kommun attrahera fler invånare och företagare. 

Stöd och omsorg  

Kommunens samverkan med civilsamhället kan utvecklas mer. Vi ser behovet av samtal, 
avlastning och mötesplatser för människor. Stödet för anhöriga inom demensvården behöver 
t ex stärkas och vi vill att vår kommun utvecklar den typen av verksamheter.  

Snyggt och tryggt 

Det ska vara snyggt och tryggt i kommunens alla orter. Därför ser vi gärna att 
Kommunstyrelseförvaltningen vid behov aktivt föreslår/använder pengar, t ex ur 
planeringsreserven för åtgärdande, inköp, rivning av misskötta bostäder, byggnader och 
miljöer. Det lockar fler att bygga och bo i vår kommun. 

Trygghet på landsbygden 

Vi vill att Lindesbergs kommun bygger ut tryggheten på landsbygd. Att använda 
projektpengar för utbyggnad av Välfärdsportar – dvs fiber för att möta ett vård- och 
omsorgsbehov och annan kommunal service är trygghetsskapande. Tillsammans med de fem 
lokala servicepunkter som byggts och utvecklas allt mer, ökar servicen i hela kommunen. 
Fiber som bygger Välfärdsportar, Kanalisering samt Stamläggning på landsbygd för ökad 
trygghet och service är behjärtansvärt att satsa extra pengar på under planperioden.  

Uppföljning 

Vi vill utveckla en modell/struktur för kommunstyrelsens uppsiktsplikt så att en nyfiken 
dialog kan ske med syfte att se över nämndernas förutsättningar och resultat. Att följa samma 
modell som för bolagsstyrningen, dvs en strukturerad årlig dialog kan vara en väg att gå anser 
vi. Dialogen kan då ske mellan kommunstyrelsen och en nämnd taget. 
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2 Inledning 
Kommunfullmäktiges Mål och budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet 
som innehåller planperiodens förutsättningar. 

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget, kvalitetsfaktorer samt utforma 
utvecklingsmål på sin nivå. Mål och budget fastställs av kommunfullmäktige i juni månad.  
Nämndernas verksamhetsplan fastställs i respektive nämnd senast november 2022 och 
meddelas till kommunstyrelsen i december 2022. 

3 Vision 
Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts 

"Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara 
det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av 
Mälardalen". 

 
  

I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan, 
främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med 
kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa 
möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal 
utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende 
av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen. 
Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling! 

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas 
i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här 
finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande 
affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart. 

Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. En god välfärd och rika 
möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver. 
Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta.  
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I kommunen finns en framsynt planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen 
snabbt erbjuds likaväl som mark för industrietablering och effektivt företagsstöd. 

I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar 
som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner 
dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla. 
Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare. 
Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora 
företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion. 

4 Hållbar utveckling 
Lindesbergs kommun och Bergslagen bubblar av kreativitet, innovation och framåtanda. Med 
kommande generationers bästa för våra ögon höjer vi nu dessutom ambitionsnivån med 
målet att göra Lindesbergs kommun till ett showroom för hållbar utveckling. 

Det är vårt ansvar som vuxna att ge dagens unga framtidstro bortom klimathot och social oro. 
Hit ska man komma för att inspireras och utvecklas tillsammans med våra lokala företag och 
organisationer, utifrån de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Just 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kommer från och med nu och i framtiden 
genomsyra politikens beslutsunderlag. 

Kommunkoncernen andas redan idag enormt mycket hållbarhet där Linde energi samarbetar 
med lokala industrier för att ta tillvara spillvärme och har byggt Örebro läns största solpark – 
Solhagen i Torphyttan, Besök Linde AB bidrar till social hållbarhet genom gränsöverskridande 
och inkluderande möten och Lindesbergs bostäder AB( LIBO) bygger in framtidens 
energiteknik i sina bostäder. 

”Framtidens stadsdel, Lindesberg” är utgångspunkten i vårt strategiska arbete mot att bli en 
förebild och föregångare inom hållbar utveckling. Projektet, som leds av Lindesbergs bostäder 
AB (LIBO) och är en långsiktig satsning på Hagabergsområdet i Lindesberg, sker i samverkan 
med kommunala verksamheter och externa aktörer. 

Vi ska visa upp kraften som finns i kommunen. Med start i de kommunala bolagen blir vi 
Sveriges första kommunövergripande showroom för en hållbar framtid! Vi vill bjuda in 
näringslivet och övriga civilsamhället att skapa landets första lokala skyltfönster för hållbar 
tillväxt och välfärd. 
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De globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030, antogs av FN:s generalförsamling i 
september 2015. Alla har ett ansvar att bidra till målen och i Sverige ligger ansvaret på 
arbetet med de globala utmaningarna lokalt. Utmaningen blir att se och bedöma hållbarheten 
utifrån de tre delarna som en helhet. Hållbarutveckling i Lindesbergs kommun innebär att 
resurserna används på ett sätt så att kommande generationers möjligheter till utveckling inte 
äventyras. Lindesbergs kommun har från och med 2022 integrerat Agenda 2030 i 
kommunfullmäktiges grunduppdrag Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. 

5 Lindesbergs styrmodell 
Styrmodell lyfter vikten av tillit i kommunens styrning och ledning, mellan och inom 
kommunens strukturer. Utöver en tillitsfull styrning behövs även ett tillitsbaserat ledarskap 
och en organisation där tillit är en del av den rådande kulturen. Tillitsbaserad styrning och 
ledning innebär att minska onödig kontroll och detaljstyrning och att bättre ta tillvara 
medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Tillit i 
Lindesbergs kommun är när styrning, kultur och organisation fokuserar på verksamhetens 
syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera 
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå 
kan, vill och vågar hjälpa kommunens personer, medborgare, elever, invånare, företagare och 
besökare. I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige, nämnder och utvecklingsmål som 
ska leda kommunen till ett önskat läge. Förvaltningens uppföljning sker genom att följa 
nyckeltal samt genom dialoger. Det minskar detaljstyrning för dem närmast 
brukare/elever/kunder. Det skapar tillit mellan politik och förvaltning, mellan ledning och 
chefer samt mellan chefer och medarbetare 

Utgångspunkter 

• Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen. 
• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens 

verksamheter. 
• Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning. 
• Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag. 
• Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära 

medarbetare och medborgare som möjligt. 
• Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över 

tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen 
med. 
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6 God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning för Lindesbergs kommun innebär att säkerställa en ekonomi som 
håller över tid. Det innebär att kommunens finansiella och verksamhetens mål ska planeras så 
att de har en betydelse för god ekonomisk hushållning samt att verksamheten bedrivs 
långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling innebär att en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten väger tungt vid 
bedömning av god ekonomisk hushållning men finns det inte en social- och 
ekologiskhållbarhet så försvårar det att uppnå en god ekonomisk hushållning. 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie 
verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån 
samt för att klara oförutsedda kostnader. 

Det är viktigt för god ekonomisk hushållning att soliditeten över en längre period utvecklas i 
positiv riktning. Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Det visar i 
vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive lån. Att visa 
överskott till följd av tillfälliga intäkter eller realisationsvinster är inte ett långsiktigt hållbart 
sätt att bygga en budget. Ett positivt resultat är viktigt för att klara framtida investeringar och 
förändringar i demografin. 

Uppföljningen görs löpande under året och den slutliga uppföljningen sker i kommunens 
årsredovisning enligt följande områden: 

• Uppfyllelse av grunduppdragen 
• Uppfyllelse av de finansiella målen 
• Uppfyllelse av balanskravet  
• Utvärdering av nämndernas internkontroll 
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Finansiella mål 

Lindesbergs kommun har två finansiella mål för budget 2023, plan 2024–2025 

1. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2023–2025. 
2. Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning. 

Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning utifrån flera år med goda resultat 
och en positiv utveckling av soliditeten. Under planperioden så finns det ett stort behov av 
investeringar och det kan påverka den finansiella ställningen om inte nämnderna lyckas hålla 
sina budgetramar samt om inte investeringsramarna hålls. 

Kommunala bolagen  

Styrningen sker utifrån de mål som kommunfullmäktige sätter upp och de resultat som skall 
uppnås. Detta framgår av ägardirektiven som utfärdats. Kommunens bolag skall även följa det 
årshjul som beslutats av kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar följa de strategier som 
fastställts av kommunfullmäktige. 

7 Viktiga förhållanden för resultat och ställning 

7.1 Samhällsekonomisk utveckling 

Omvärlden 

• Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina antas få en dämpande effekt på global och 
svensk tillväxt, men återhämtningen i den svenska ekonomin fortgår och 
konjunkturläget i Sverige bedöms vara i det närmaste balanserat 2022 och 2023. 

• Inflationen blir riktigt hög i år, men faller sedan tillbaka. Ökningstakten för KPIF 
(konsumentprisindex med fast ränta) förväntas kulminera 2022 på 4,6 procent för att 
sedan sjunka under målet om 2 procent 2023. Löneökningstakten bedöms bli 
marginellt lägre 2022 än 2021. Från 2023 och framåt antas en högre löneökningstakt 
3,1 procent årligen. 

•  Svensk ekonomi har klarat sig väl genom pandemin även om tillväxten bromsade in 
mot slutet av 2021 och i början av 2022. Sysselsättningen väntas dock fortsätta öka 
innevarande och nästa år. 

•  Andelen arbetslösa antas minska till 7 procent 2023 och förbli stabil de kommande 
prognosåren – ungefär i nivå som före pandemiutbrottet (6,8 procent 2019). 

•  Osäkerhet i prognosen, som beskrivs som stor, hänger främst samman med Rysslands 
invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på 
effekterna. Pandemin samt att flera centralbanker kan tvingas ha räntan snabbare än 
väntat är också osäkerheter för den ekonomiska utvecklingen. 

Källa: SKR Ekonominytt 22:14 

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas 2021. 
Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till 
ett beräknat underskott 2023. Att ekonomin försvagas så snabbt och kraftigt under 2023 
beror främst på at tunder 2020 och 2021 berodde främst på tillfälliga faktorer och inte 
överskott i verksamheterna. Överskotten kom istället främst från höga statsbidrag, betydligt 
högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling som gjorde att 
värdet på finansiella placeringar växte rekordartat kombinerat med låg ränta på lån. Även 
2022 beräknas bli ett år med ett relativt starkt resultat, tack vare att skatteintäkterna 
fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med 
föregående år. Det snabba fallet till 2023 är en följd av att inflationen ökar rekordsnabbt, till 
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och med snabbare än skatteintäkterna. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster 
såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar. Inte 
minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder 
kronor 2023 jämfört med 2022.  

Källa:SKR ekonomirapporten maj 2022 

7.2 Kommunalekonomisk utveckling 

Den kommunala ekonomin har även under 2021 och början på 2022 påverkats av pandemin 
utifrån bland annat hög sjukfrånvaro inom nämnderna främst socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som inte kunnat arbeta på distans och därmed behövt vikarier. I början 
på 2022 så har ett krig utbrutit i Ukraina som innebär stora ekonomiska osäkerheter för hela 
omvärlden och kommunen. Det som påverkar kommunens driftkostnader är främst ökade 
livsmedelspriser, elpriser och drivmedelspriser. Behovet av stora reinvesteringar både inom 
gator, vägar, vatten och avlopp kommer även innebära högre utgifter utifrån bland annat 
ökade drivmedelspriser, brist på vissa varor. Hur det kommer att påverka kommunens 
ekonomi under planperioden är svårt att prognostisera. De beräknade ökade 
pensionskostnader på grund av inflationen med 31 miljarder kronor kommer även att 
påverka ekonomin i Lindesbergs kommun genom ökade kostnader för pensioner. 

Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas 
planering av verksamheten. Kommunfullmäktige fördelar ramarna till nämnderna, så att 
nämnderna kan prioritera och skapa en riktning av grunduppdrag och kvalitetsfaktorer. 

 

Befolkningsutveckling 

Under 2021 så minskade befolkningen i Lindesbergs kommun med 57 personer till 23 601 
invånare.  Detta är ett trendbrott jämfört med de senaste två åren. Lindesbergs kommun har 
haft ett invandringsnetto under 2019 och 2020 med ca + 230. Under 2021 så var det + 56 
personer. Det kan förklaras med pågående pandemi och stängda gränser. Antalet invånare i 
arbetsför ålder (19–64 år) har minskat med 136 personer under 2021 jämfört med 2020 så är 
det 124 personer fler 2021. Fortsätter denna åldersgrupp att bli färre så kommer kommunen 
få utmaningar i kompetensförsörjningen. Att antalet personer i arbetsför ålder minskar varje 
år påverkar skatteintäkterna till kommunen då skatteintäkterna är en del som finansierar 
kommunens verksamheter. Minskat antal personer i arbetsför ålder kan leda till stora 
utmaningar i kompetensförsörjningen både för kommunen men även för kommunens företag. 

Procentuell fördelning av befolkning  

Ålder 0–15 16–24 25–44 45–64 65- 

Lindesberg 18,1 9,2 22,2 25 25,4 

Örebro län 18,7 10,6 25 23,9 21,7 

Riket 18,8 10 26,5 24,5 20,3 

Lindesbergs kommun har en lägre andel i åldersgruppen 25–44 år jämfört med både länet och 
riket och en högre andel som är 65 år och äldre jämfört med både länet och riket. 



§63/22 Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 - KS 2021/227-5 Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 : Verksamhetsplan 2023-2025 (Kommunfullmaktige)

  

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2023-2025 14(30) 

 
Enligt befolkningsprognosen beräknas befolkningen i kommunen minska med cirka 90 
personer de närmaste 10 åren. I prognosen finns inte någon beräkning med utifrån nya 
etableringar av företag samt nybyggnationer. 

 Arbetsmarknad 

Lindesbergs kommun har en total arbetslöshet på 7,5 procent (kvinnor 7,4 och män 7,6) i 
mars 2022 vilket är lite högre jämfört med riket (7 procent) och Örebro län (7,4 procent). 
Arbetslösheten i kommunen har de senaste året följt utvecklingen i riket i stort. Under 2020 
blev det en förändring där avståndet minskade och Lindesbergs kommuns arbetslöshet 
närmade sig riksgenomsnittet. De grupper som ligger högre än riket är arbetslösheten för 
ungdomar och utrikesfödda. Arbetslösheten för utrikesfödda har minskat från 22,8 procent 
2021 till 21, procent i mars 2022. 

Långtidsarbetslösheten (öppet arbetslös mer än 12 månader) i Lindesbergs kommun mellan 
mars-2021 och mars -2022 har antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 
tolv månader minskat med 5,7 procent. Det som har varit öppet arbetslösa mer än 24 
månader har ökat mellan mars 2021 och mars 2022 med 8,4 procent. En fullföljd 
gymnasialutbildning är en viktig del för att minimera långtidsarbetslöshet och varaktigt 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. I Lindesbergs kommun är det ca 40 procent som inte 
har en fullföljd gymnasial utbildning (3 år). 

Skattesats 

Skattesatsen för Lindesbergs kommun uppgår till 22,30 kronor och är oförändrad jämfört 
med 2022. Örebro läns kommuner har ett snitt på 21,97 kronor. För Lindesbergs kommun 
motsvarar en höjning av skattesatsen med 1 krona en ökning av skatteintäkterna med cirka 
50 Mnkr. 
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Kommunens skatteintäkter  

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, det är ca 59 procent av de totala 
intäkterna i kommunen. Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets 
utveckling och befolkningsförändring. Skatteprognosen i april 2022 visar på att 
skatteintäkterna och generella statsbidragen ökar och bedömningen är att de ökar med ca 50 
Mnkr för perioden 2023–2025 för Lindesbergs kommun.   

• Skatteintäkter och utjämningsbidrag i Lindesbergs kommun beräknas utifrån den 
prognos som SKR (Sveriges kommuner och regioner) presenterade i cirkulär 22:14 i 
april månad 2022. 

• Beräkningen baseras på kommunens egna befolkningsprognos. 

Övriga planeringsförutsättningar 

• Pensionsberäkningen grundas på uppgifter från KPA Pension, april 2022 med en 
femårig prognos 

• Internräntan är 1,25 procent år 2023 
• Borgensavgiften 0,3 % på aktuellt lånebelopp  
• Ökade personalkostnader har budgeterats i en centralpott som fördelas till nämnderna 

då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda. 
• Budget för ökade kostnader för avskrivningar och drift finns på finansförvaltningen 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 
stor del som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre är skuldsättningen i 
kommunen. 

Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få 
med de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används 
måttet soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Det ger en bättre bild av kommunens totala 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de 
senaste åren vilket medför att kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Enligt 
prognosen så kommer soliditeten att sjunka under planperioden och det beror främst på de 
stora investeringbehoven. 

Soliditeten för kommuner som även de är lågpendlings kommun nära större stad så hade de 
en soliditet på 16,9 procent år 2021, snittet i riket ligger på 28,8 procent år 2020 (finns inte 
resultat för 2021 för riket klart). Lindesbergs kommuns soliditet är högre än jämförbara 
kommuner och närmar sig rikets. 
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Resultatbudget 

Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter 
än kostnader. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar, reserv 
för oförutsedda händelser och kostnader utanför egen kontroll, konjunktursvängningar eller 
förändrade lagar och förordningar måste resultatet inte bara vara i balans utan det krävs 
positiva resultat. Ska de budgeterade resultaten uppnås då krävs det att nämnderna klarar av 
att genomföra de effektiviseringar som finns för 2022 samt att de underskott som finns i 
prognosen efter april 2022 återhämtas.  

Från och med 2023 så finns det budgeterade reserver under kommunstyrelsen fördelade på 

• verksamhetsreserv 9 Mnkr 
• skatteprognosreserv 7 Mnkr 
• volymjusteringsreserv 4 Mnkr 

Kommer inte de olika reserverna att tas i anspråk så kommer resultatet att påverkas positivt. 
Från och med år 2024 så kommer kommunen att införa en resursfördelningsmodell för 
samtliga verksamheter i kommunen, det innebär att fördelning av budgetramar kommer att 
ske utifrån volymer eller referenskostnader. 

 
 Kommunstyrelsen har även en budget för projekt med 6 Mnkr per år. Dessa medel ska 
användas till politiska prioriteringar för att driva projekt som kan leda till kvalitetsutveckling 
av kommunens verksamheter. 

Lindesbergs kommun budgeterar ett resultat för perioden 2023–2025 på 11 Mnkr. Relateras 
kommunens budgeterade resultat till skatteintäkter och generella statsbidrag   beräknas 
resultatet hamna på 0,6 procent.  

Kommunens budgeterade resultat under planperioden är budgeterat till 11 Mnkr det är en 
förstärkning med 5 Mnkr, jämfört med föregående planperiod. 

 
Investeringsbudget 

Fördelningen av investeringsbudgeten sker med utgångspunkt utifrån reinvesteringar, 
nyinvesteringar och inventarier. Reinvesteringar har prioriterats först för att säkerställa att 
grunduppdraget uppnås. De största reinvesteringsbehoven framåt finns inom vatten, 
renhållning och gata. 

Investeringarna på 213,1 Mnkr, år 2023 motsvarar ca 8 procent, av verksamhetens 
nettokostnader. Självfinansieringsgraden av investeringar beräknas under 2023 uppnå 16,5 
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procent., år 2024 21,3 procent och år 2025 58 procent Det innebär att investeringarna under 
2023 inte förväntas kunna finansieras fullt ut med skatteintäkter, utan kommunen måste 
använda extern upplåning för att finansiera investeringarna. 

De största enskilda investeringsprojekten under perioden är Lindesbergs reningsverk, ny 
återvinningscentral, ombyggnation Kristinavägen samt reservvattenledning, Frövi 
industriområde och nya villatomter vid Torphyttan. 

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftsfinansierade verksamhet och 
övrig verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten och renhållning och övriga 
investeringar är till största delarna infrastrukturella satsningar. 

 
Likviditet och kassaflöde 

Genomförs alla planerade investeringar kommer kommunen behöva ta lån både för de 
taxefinansierade (vatten och renhållning) och skattefinansierade investeringarna (gator, 
broar, inventarier och exploatering, mm) för att inte riskera att kommunens likviditet blir för 
låg. I kassaflödesbudgeten så planeras för att låna för vatten och renhållning, år 2023 162,3 
Mnkr ,2024 117 Mnkr, 2025 24 Mnkr och inom de skattefinansierade investeringarna så 
planeras det att upptas lån med 60 Mnkr år 2023, 30 Mnkr år 2024 och 15 Mnkr år 2025. 
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Arbetsmarknad 

Lindesbergs kommun har en total arbetslöshet på 8,5 procent (kvinnor 8,6 och män 8,5) i 
mars 2021 vilket är i stort på samma som riket (8,4 procent) och lägre än Örebro län (8,8 
procent). Arbetslösheten i kommunen har de senaste året följt utvecklingen i riket i stort. 
Under 2020 blev det en förändring där avståndet minskade och Lindesbergs kommuns 
arbetslöshet närmade sig riksgenomsnittet. De grupper som ligger högre än riket är 
arbetslösheten för ungdomar och utrikesfödda men arbetslösheten för utrikesfödda har 
minskat från 28,2 procent 2019 till 22,8 procent i mars 2021.  

Långtidsarbetslösheten (öppet arbetslös mer än 12 månader) i Lindesbergs kommun följer 
trenden som i riket att den ökar. Mellan mars-2020 och mars -2021 har antalet inskrivna 
arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat med 10,7 procent (mars-2019-
mars-2020, 5,5 procent). En fullföljd gymnasialutbildning är en viktig del för att minimera 
långtidsarbetslöshet och varaktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden.  I Lindesbergs 
kommun är det ca 40 procent som inte har en fullföljd gymnasial utbildning (3 år). 
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8 Grunduppdrag 

8.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram 
emot att gå till arbetet 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

Mitt arbete känns meningsfullt 

Jag lär och utvecklas i mitt dagliga arbete 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta 
ansvar i mitt arbete 

Min närmaste chef visar förtroende för mig som 
medarbetare 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser 

Mitt arbetsplatsmål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt 

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

8.2 Välfärd och service 

Beskrivning 
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

God ekonomisk hushållning Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med 
föregående år 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Nämndernas effektiviseringar ska beslutas och 
genomföras under planperioden 

Nämndernas grunduppdrag och kvalité ska vara 
uppfyllt eller på väg att uppnås 

God kommunal service Nöjda medborgare 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
Kvinnor 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd andel % av befolkningen 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd andel % av befolkningen, män 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
(andel) % 

8.3 Samhälle och demokrati 

Beskrivning 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter 
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande 
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen 
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande 
för kommunens utveckling. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samverkan internt och externt för att möta 
framtidens välfärdsutmaningar 

Befolkning Lindesbergs kommun 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt 
- Rättssäkerhet, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt 
- Tillgänglighet, NKI 

Uppdaterade detalj- och exploateringsplaner i de 
mest efterfrågade områdena 

Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt), 
totalt 
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9 Utvecklingsmål 

9.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Ökad digitalisering inom verksamheter och 
kommunen för att klara av kompetensförsörjningen 
och välfärden i framtiden 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel 
(%) 

Datasystem som möjliggör att hålla digitala möten 
och sammanträden utifrån informationssäkerhet och 
GDPR 

9.2 Välfärd och service 

Beskrivning 
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Ökad måluppfyllelse i skolan Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) Kvinnor 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%), män 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) Män 

 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program, hemkommun, andel 
(%) Kvinnor 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program, hemkommun, andel 
(%) Män 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
introduktionsprogram, hemkommun, andel (%) Män 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män 
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Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
introduktionsprogram, hemkommun, andel (%), 
kvinnor 

En ökad långsiktig ekonomisk planering Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar 

9.3 Samhälle och demokrati 

Beskrivning 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter 
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande 
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen 
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande 
för kommunens utveckling. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt 
- Rättssäkerhet, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, 
NKI 

Det är lätt för mig (företagare) att komma i kontakt 
med kommunens handläggare (Svenskt näringsliv) 

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare 
(Svenskt näringsliv) 

Kommunens handläggningstid framstår som rimlig 
(Svenskt näringsliv) 

Vilken sammanfattande bedömning vill du ge 
företagsklimatet i kommunen 

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
Kvinnor 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd andel % av befolkningen 
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Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd andel % av befolkningen, män 

Lämnat etableringsuppdraget  och deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program, kvinnor (status 
efter 90 dagar),andel (%) 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar),andel% 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
(status efter 90 dagar), andel (%) 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
(status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor 
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10 Ekonomi 

Budgetramar per nämnd 

  Budget 2022 Budget 2023 VP 2024 VP 2025 

Revision 0,9 0,9 0,9 0,9 

Ram 0,9 0,9 0,9 0,9 

Kommunstyrelsen totalt 194,4 213,1 213,2 213,2 

Kommunstyrelsens projekt 5,0 6,0 6,0 6,0 

Verksamhetsreserv 11,0 9,0 9,0 9,0 

Skatteprognos reserv  7,0 7,0 7,0 

Planeringsreserv för 
volymjustering  4,0 4,0 4,0 

Förebyggande arbete  3,4 3,4 3,4 

varav Kommunstyrelse-
förvaltningen 95,1 99,2 98,7 98,7 

Ram 95,1 94,6 94,1 94,1 

Effektivisering   -0,5   

Minskad effektivisering  0,5   

Satsningar/ramförstärkningar  4,6 4,6 4,6 

varav Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen 49,0 49,7 49,7 49,7 

Ram 49,0 49,0 49,0 49,0 

Effektivisering   -2,2   

Effektivisering   -0,9   

Minskad effektivisering  3,1   

Satsningar/ramförstärkningar  0,7 0,7 0,7 

varav Vatten/renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ram 0,0 0,0 0,0                            0,0 

varav Räddningstjänst 30,8 31,3 31,9 31,9 

Ram 30,8 31,3 31,9 31,9 

varav 
Överförmyndarverksamhet 3,5 3,5 3,5 3,5 

Ram 3,5 3,5 3,5 3,5 

Tillväxtnämnden 82,2 91,0 91,0 91,0 

Ram 82,2 82,2 92,2 92,2 

Effektivisering   -0,7   

Minskad effektivisering  0,7   

Satsningar/ramförstärkning  8,8 8,8 8,8 
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  Budget 2022 Budget 2023 VP 2024 VP 2025 
Barn- och 
utbildningsnämnd 

648,5 651,5 651,5 651,5 

Ram 648,5 648,5 648,5 648,5 

Effektivisering   -4,5   

Minskad effektivisering                             4,5   

Satsningar/ramförstärkningar                             3,0 3,0 3,0 

Socialnämnd 570,3 576,0 576,0 576,0 

Ram 570,3 570,3 570,3 570,3 

Effektivisering                             -3,9   

Minskad effektivisering                             3,9   

Satsningar/ramförstärkning                             5,7 5,7 5,7 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 14,9 15,7 15,7 15,7 

Ram 14,9 14,9                              14,9                            14,9 

Effektivisering   -0,3   

Minskad effektivisering  0,3   

Satsningar/ramförstärkning  0,8 0,8 0,8 

Summa nämnder/ 
verksamheter 1 511,2 1 548,2 1 548,3 1 548,3 

Finansförvaltning 1 517,2 1 559,2 1 559,3 1 559,3 

- Varav ökade 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 50,0 50,0 50,0 

Resultat 6,0 11,0 11,0 11,0 

 

  



§63/22 Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 - KS 2021/227-5 Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 : Verksamhetsplan 2023-2025 (Kommunfullmaktige)

  

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2023-2025 26(30) 

Investeringsbudget per nämnd 

Nämnd Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

      

Kommunstyrelsen 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Kommunstyrelsen till 
förfogande 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 

Busshållplatser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gång- och cykelvägar 
enligt plan 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mark- och 
exploatering 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

      

Samhällsbyggnads-
förbundet 
Bergslagen 

     

-varav gata 35,1 37,7 19,8 21,6 20,5 

Ombyggnad 
Kristinavägen 11,0 11,0    

Reinvesteringar 
underhåll gator och 
vägar 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Reinvesteringar trafik 
och tillgänglighet 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Reinvesteringar väg 
och gatubelysning 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

Reinvesteringar 
broar/vägtrummor 6,0 8,5 1,5 3,2 2,0 

-varav park/skog 2,8 1,4 1,9 1,4 2,0 

Lekplatser 1,1 0,7 1,2 0,7 1,2 

Plantering träd och 
möblering 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Park Vibyn 0,8     

Förbättringar 
Lindesby trädgårdar 0,2     

- varav idrott 0,9 1,5 6,0 1,5 1,3 

Reinvesteringar 
idrott 0,7 1,0 0,7 1,5 1,0 

Belysning vid 
fotbollsplan 
fritidsbyn 

 0,5    

Kylanläggning 
Råsshallen   4,0   

Ny dragning av 
elljusspår fritidsbyn 0,2    0,3 

Fritidsbyn   1,3   
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Nämnd Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Vatten/renhållning 

-varav renhållning 38,0     

Ny 
återvinningscentral 38,0     

      

- varav 
vatten/avlopp 124,3 117,0 24,0 18,2 18,2 

Lindesbergs 
reningsverk 102,0 97,0    

Mindre 
ledningsarbeten och 
dagvatten 

8,0 8,0 8,0 10,2 10,2 

Mindre 
vattenanläggningar 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 

Reservvattenledning 
Lindesberg-Nora 5,3     

Vattenförnyelse 
Kristinavägen 3,0 6,0    

Vattentornet 
Hagaberg (tätskikt)   10,0   

      

Totala investeringar 213,1 169,6 63,8 55,0 57,0 
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Resultatbudget 

Bokslut Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 VP 2024 VP 2025 

Verksamhetens 
intäkter 336,3 329,0 330,8 330,8 330,8 

Verksamhetens 
kostnader -1 902,3 -1 921,1 -1 993,4 -2 029,2 -2 055,3 

Avskrivningar -22,3 -23,2 -24,2 -25,2 -26,2 

Nettokostnader -1 588,3 -1 615,3 -1 686,7 -1 723,5 1 750,6 

      

Skatteintäkter 1 120,4 1 146,8 1 206,9 1 243,1 1 270,4 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

489,2 472,5 488,7 489,3 489,3 

Verksamhetens 
resultat 21,4 4,0 8,9 8,9 9,1 

      

Finansiella 
intäkter 3,8 5,5 5,5 5,5 5,5 

Finansiella 
kostnader -1,3 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

Extraordinära 
kostnader      

Årets resultat 23,9 6,0 11,0 11,0 11,0 
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Balansbudget 

  Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 VP 2024 VP 2025 

Immateriella 
anläggnings-tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 391,5 540,2 746,1 892,6 932,2 

Maskiner och 
inventarier 60,4 65,1 65,1 65,1 65,1 

Övriga materiella 
anläggningstill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiella anläggnings-
tillgångar 451,9 605,3 811,2 957,6 997,3 

Finansiella 
anläggnings-
tillgångar 

409,4 409,4 409,4 409,4 409,4 

ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR 861,3 1 014,7 1 220,6 1 367,0 1 406,7 

BIDRAG TILL 
INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förråd, exploatering 
m.m. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kortfristiga fordringar 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 

Kortfristiga 
placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank 246,4 203,6 229,3 234,6 238,6 

OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR 383,2 340,5 366,1 371,4 375,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 244,5 1 355,1 1 586,7 1 738,4 1 782,1 

Ingående eget kapital 792,5 816,4 822,4 833,4 844,4 

Årets resultat 23,9 6,0 11,0 11,0 11,0 

Resultatutjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EGET KAPITAL 816,4 822,4 833,4 844,4 855,4 

Avsättning för 
pensioner mm 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 

Övriga avsättningar 32,8 30,7 29,0 22,7 16,4 

AVSÄTTNINGAR 165,4 163,3 161,6 155,3 149,0 

Långfristiga lån 12,7 119,4 341,7 488,7 527,7 

Övriga kortfristiga 
skulder 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

SKULDER 262,7 369,4 591,7 738,7 777,7 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 244,5 1 355,1 1 586,7 1 738,4 1 782,1 

Ansvars-
förbindelse      

Pensionsförpliktelse 
inklusive löneskatt 491,4 468,0 449,8 431,0 413,7 

Borgensförbindelse 2 375,9 2 375,9 2 375,9 2 375,9 2 375,9 
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Kassaflödesanalys 

  Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 VP 2024 VP 2025 

LÖPANDE VERKSAMHET      

Årets resultat 23,9 6,0 11,0 11,0 11,0 

Justering av- och nedskrivningar 22,3 23,2 24,2 25,2 26,2 

Justering korrigering 0,1     

Justering för gjorda avsättningar 31,6     

Miljöfond Södra Måle  -2,1 -1,7 -6,3 -6,3 

Pensionsutbetalning 2023   -15,0   

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 77,9 27,1 18,4 29,8 30,8 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 10,3 27,1 18,4 29,8 30,8 

      

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering fastigheter och inventarier -40,3 -95,8 -50,8 -52,6 -39,8 

Investering vatten och renhållning -37,9 -106,7 -162,3 -117,0 -24,0 

Försäljning inventarier/mark 0,7 30,0 2,0 2,0 2,0 

Finansiell leasing -4,3 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Kassaflöde investeringsverksamhet -81,8 -176,5 -215,1 -176,6 65,8 

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Långfristig skuld finansiell leasing -0,4     

Minskning av finansiell anläggningstillgång      

Ökning av långfristiga skulder investeringar 
vatten  106,7 162,3 117,0 24,0 

Ökning långfristiga skulder 
skattefinansierade investeringar   60,0 30,0 15,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -0,4 106,7 222,3 147,0 39,0 

      

Årets kassaflöde -71,8 -42,8 25,6 5,2 4,0 

      

Likvida medel vid årets början 318,2 246,4 203,6 229,3 234,6 

      

Likvida medel vid årets slut 246,4 203,6 229,3 234,6 238,6 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §72/22   Dnr: KS 2021/227 

 

Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024–

2025 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Mål- och budget för åren 2023 och VP 2024–2025 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 162,3 
miljoner kronor. Finansiering kan ske med 
nyupplåning. Låneramen för kommunens totala 
långfristiga upplåning fastställs till maximalt 300 
miljoner kronor under 2023. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2023–2025. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut om flytt 
av budget för skolskjutsar från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen då 
pågående utredning är klar. 

Kommunstyrelsen beslutar att redaktionella justeringar ska 
göras i verksamhetsplanen 2024–2025.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbete med mål- och budget för åren 2023–
2025 har skett i enlighet med fastställt årshjul. Arbetet startades 
med en investeringsdag där stort fokus lades på 
verksamheternas kommande lokalbehov, detaljplaner samt 
Samhällsbyggnadsförbundets behov för den skatte- och 
avgiftsfinansierade verksamheten. Utskottet för stöd och 
strategi har även behandlat investeringsbehoven. Uppföljning av 
verksamheternas grunduppdrag föregående år skedde på 
analysdagen då även frågor rörande kommunens 
kompetensförsörjning berördes. Mål och budgetseminarium har 
skett vid två tillfällen där första tillfället ägnades åt 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

årsredovisningen för 2021 samt de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna, aktuell befolkningsprognos och 
volymjusteringar mm. Vid det andra tillfället presenterades 
uppdaterade förutsättningar utifrån bl a senaste 
skatteunderlagsprognos och pensionsskuldsberäkning. Därefter 
gavs utrymme för politiska diskussioner. 

Majoritetens budgetförslag innebär 
satsningar/ramförstärkningar på 50 miljoner kronor. I beloppet 
ingår att årets resultat förstärks i förhållande till tidigare 
antagen verksamhetsplan med 5 miljoner kronor och resultatet 
uppgår till 11 miljoner för samtliga år i planen. Tidigare 
effektiviseringskrav för nämnderna på 13 miljoner kronor år 
2023 utgår. Satsningar/ramförstärkningar för nämnderna är 
totalt 45 miljoner. Detaljerade uppgifter framgår av 
dokumentet- Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024–
2025. 

Förslaget innebär tillskott av nämndernas driftbudgetramar 
med följande belopp: 

Kommunstyrelsen,  
inklusive Samhällsbyggnadsförbund                        17,3 miljoner 

Tillväxtnämnden   9,5 miljoner 

Samhällsbyggnadsnämnden  1,1 miljoner 

Barn- och utbildningsnämnden   7,5 miljoner 

Socialnämnden   9,6 miljoner 

Investeringarna uppgår under planperioden till 446,5 miljoner 
kronor. 213,1 miljoner för år 2023, 169,6 miljoner för 2024 samt 
63,8 miljoner för 2025. Plan finns även för åren 2025–2026. 

Vatten/renhållningsinvesteringarna- taxefinansierad 
verksamhet beräknas i sin helhet lånefinansieras. Dessa uppgår 
till 162,3 miljoner för år 2023, 117 miljoner för 2024 och 24 
miljoner för 2025. Total under planperioden 303,3 miljoner 
kronor. 

Låneramen för långfristig upplåning beräknas till 300 miljoner 
kronor för år 2023 och då har även hänsyn tagits till eventuella 
tidsförskjutningar av projekt från 2022. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Mål- och budget för åren 2023 och VP 2024–2025 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 162,3 
miljoner kronor. Finansiering kan ske med 
nyupplåning. Låneramen för kommunens totala 
långfristiga upplåning fastställs till maximalt 300 
miljoner kronor under 2023. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2023–2025. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut om flytt 
av budget för skolskjutsar från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen då 
pågående utredning är klar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M), Jari Mehtäläinen (SD), Markus Lundin 
(KD), Fredrik Vessling (V) och Nils Detlofsson (L) avstår från att 
delta i beslutet och återkommer till kommunfullmäktige. 

Bengt Storbacka (S) föreslår att förvaltningen ska göra några 
redaktionella justeringar i verksamhetsplanen 2024–2025.  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Samtliga nämnder  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/126 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Mål- och budget 2022, Ombudgetering från kommunstyrelsen till 

tillväxtnämnden gällande marknadsföring 

Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att flytta 300 000 kronor från kommunstyrelsen 
till tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

 
Vid omorganisationen 2020/2021 fördelades arbetsuppgifter på 
kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtförvaltningen. En av dessa 
arbetsuppgifter inklusive budget var marknadsföringspengen som flyttades 
till kanslienheten. 
 
Marknadsföringspengen har de senaste tre åren använts till att marknadsföra 
kommunen genom bland annat evenemang så som valborgsfirande och fiskets 
dag.  
 
Kanslienhetens grunduppdrag är att upprätthålla rättssäkerheten och 
möjliggöra för att skapa kommunikation och demokrati, vårda och bevara 
historien. Efter ett år ser vi att arbetsuppgifterna kopplade till 
marknadsföringspengen bäst kan tillgodoses från tillväxtförvaltningen. 
Förvaltningen föreslår därför att pengarna och arbetsuppgifterna flyttas från 
kanslienheten till tillväxtförvaltningen.  

Konsekvenser 

Flyttas pengarna från kanslienheten innebär det att enheten får 300 000 
kronor mindre i budget. Detta kommer inte att påverka verksamheten 
eftersom dessa pengar varit öronmärkta för detta. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Enhetschef för ekonomi 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltning 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §74/22   Dnr: KS 2021/126 

 

Mål- och budget 2022: Ombudgetering från 

kommunstyrelsen till tillväxtnämnden gällande 

marknadsföring 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta 
300 000 kronor från kommunstyrelsen till tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Vid omorganisationen 2020/2021 fördelades arbetsuppgifter på 
kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtförvaltningen. En av 
dessa arbetsuppgifter inklusive budget var 
marknadsföringspengen som flyttades till kanslienheten. 

Marknadsföringspengen har de senaste tre åren använts till att 
marknadsföra kommunen genom bland annat evenemang så 
som valborgsfirande och fiskets dag.  

Kanslienhetens grunduppdrag är att upprätthålla 
rättssäkerheten och möjliggöra för att skapa kommunikation 
och demokrati, vårda och bevara historien. Efter ett år ser vi att 
arbetsuppgifterna kopplade till marknadsföringspengen bäst 
kan tillgodoses från tillväxtförvaltningen. Förvaltningen föreslår 
därför att pengarna och arbetsuppgifterna flyttas från 
kanslienheten till tillväxtförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta 
300 000 kronor från kommunstyrelsen till tillväxtnämnden. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Enhetschef för ekonomi 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltning 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/126 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Mål och budget 2022 Medlemsbidrag till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är 
61 941 000 kronor för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Mål- och budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023–
2024 antogs fastställdes medlemsbidraget till 61 541 000 kronor för år 2022. 
(Kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd lönerevision 2022 
tillkommer). 

Genom den omstruktureringen av skolor som skett och tillskapandet av 
Lindbackaskolan har lokalvården kunnat reducerat sina kostnader med 500 
000 kronor och Barn- och utbildningsnämnden minskat sin kostnadsram med 
motsvarande. 

Kompensation för 2022 års lönerevision och volymförändringar tillkommer 
med 900 000 kronor. 

Medlemsbidraget uppgår efter gjorda korrigeringar till 61 941 000 kronor 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 Protokollsutdrag 12 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §75/22   Dnr: KS 2021/126 

 

Mål och budget 2022 Medlemsbidrag till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 941 000 kronor för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Mål- och budget 2022 och Verksamhetsplan 
(VP) 2023–2024 antogs fastställdes medlemsbidraget till 61 541 
000 kronor för år 2022. (Kompensation för ökade lönekostnader 
efter genomförd lönerevision 2022 tillkommer). 

Genom den omstruktureringen av skolor som skett och 
tillskapandet av Lindbackaskolan har lokalvården kunnat 
reducerat sina kostnader med 500 000 kronor och Barn- och 
utbildningsnämnden minskat sin kostnadsram med 
motsvarande. 

Kompensation för 2022 års lönerevision och volymförändringar 
tillkommer med 900 000 kronor. 

Medlemsbidraget uppgår efter gjorda korrigeringar till 61 941 
000 kronor 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

 Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 941 000 kronor för år 2022. 

_______ 
 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 Protokollsutdrag 12 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §75/22   Dnr: KS 2021/126 

 

Mål och budget 2022 Medlemsbidrag till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 941 000 kronor för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Mål- och budget 2022 och Verksamhetsplan 
(VP) 2023–2024 antogs fastställdes medlemsbidraget till 61 541 
000 kronor för år 2022. (Kompensation för ökade lönekostnader 
efter genomförd lönerevision 2022 tillkommer). 

Genom den omstruktureringen av skolor som skett och 
tillskapandet av Lindbackaskolan har lokalvården kunnat 
reducerat sina kostnader med 500 000 kronor och Barn- och 
utbildningsnämnden minskat sin kostnadsram med 
motsvarande. 

Kompensation för 2022 års lönerevision och volymförändringar 
tillkommer med 900 000 kronor. 

Medlemsbidraget uppgår efter gjorda korrigeringar till 61 941 
000 kronor 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

 Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 941 000 kronor för år 2022. 

_______ 
 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/31 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Arvodesbestämmelser 2022-2026 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för 2022-2026.  
2. Kanslichefen får i uppdrag tillsammans med personalenheten att under 

hösten presentera ett nytt förslag till arvoden och ersättningar för egna 
företagare.  

 

Ärendebeskrivning 

Arvodesbestämmelserna är uppdaterade med följande:  
 

 Fasta arvoden för bolagen samt en tydligare information om vilka 
kapitel som berör bolagen. 

 Höjt arvode för kommunfullmäktiges presidium. 
 Förtydligande om brytpunkter för utbetalning varje månad.  

 
Förslag till bestämmelser presenterades för alla gruppledare den 10 maj 
2022. Vänsterpartiet hade inte möjlighet att delta då.  

Konsekvenser 

Förändringarna kommar att inebära ökade kostnader för arvoden. För 
bolagens del kommer detta påverka resultatet försumbart. För 
kommunfullmäktiges budget kommer det att få något större påverkan. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomiansvariga i samtliga bolag 
Personalenheten 
Kanslichefen 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 

Bilagor: 

Bestämmelser 2022-2026 
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Plan/ program
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX 
För revidering ansvarar: Kanslienheten 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kanslienheten 
Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1. Allmänna bestämmelser 

Tillämpningsområde 

 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda vid Lindesbergs kommun. Med 
förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och 
beredningar, revisorer och revisorsersättare, samt de som i övrigt är valda av 
kommunen och som inte får ersättning på annat sätt. 

 
För styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer i de kommunala 
bolagen gäller endast kapitel 3, 4 och 6.  

 
Förtroendevaldas begäran om arvode och ersättning ska följa dessa bestämmelser. 
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2. Arvoden och ersättningar 

Arvode till förtroendevalda beräknas i procent av riksdagsledamots månadsarvode. 
Utbetalning sker den 27:e i varje månad, brytpunkt den 10:e i varje månad.  
Avstämning och eventuell justering av nivån sker varje år i januari. 

 
Det finns två typer av arvoden vid Lindesbergs kommun; månadsarvode samt 
sammanträdesarvode: 

 

 Månadsarvode utgår till uppdrag enligt Arvodesfördelning punkt 5 
 Sammanträdesarvode utgår vid deltagande i arvodesberättigande 

sammanträden och förrättningar. 
 
Sammanträdesarvode 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40% av heltid (kommunal- och 
oppositionsråd) har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller 
sammanträdesarvode. Undantag för detta är när den förtroendevalda deltar på 
kommunfullmäktiges sammanträden eller då denne, som av kommunfullmäktige vald 
ledamot deltar i annan nämnd eller beredning än den vari den förtroendevalda är ordförande 
och sammanträdet är förlagt till annan tid är kontorsarbetstid. Med annan nämnd avses också 
direktion i kommunalförbund. 

 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda med mindre än 40% månadsarvode 
eller som helt saknar månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster som 
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har då inte 
rätt till sammanträdesarvode. 

 
För kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår ett särskilt fast belopp jämte ett 
grundarvode, medan övriga sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan ett helt 
timarvode för första timmen och seden ett halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme. 
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Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 

 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som beviljats 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan. 
Närvarande men ej tjänstgörande ersättare har rätt till halvt arvode vid sammanträden 
med kommunstyrelsen och nämnder, vid sammanträde med kommunfullmäktige har 
de inte rätt till arvode. 

 
a. sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott liksom revisorernas 
sammanträde, 

b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper, 

c. protokollsjustering, 

d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, 

e. förhandling eller förberedelse (inläsning av underlag, diskussion med 
tjänsteperson, etc) inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen, 

f. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 

g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 

h. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala 
organ den förtroendevalde själv tillhör, 

i. besiktning eller inspektion, 

j. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

k. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

 
För ersättning enligt punkterna b–k krävs särskilt uppdrag. Sådant uppdrag lämnas av 
vederbörande styrelse/nämnd, arbetsutskott eller ordförande. Beslut kan fattas efter uppdragets 
genomförande. Ordförande eller motsvarande ska genomföra granskningsattest innan 
utbetalning sker av ersättning enligt punkterna b–k. 

 
För ersättning för sammanträde enligt punkt a används underlag för utbetalning av arvode eller 
motsvarande som attesteras av ordförande och sekreterare eller motsvarande. 

 
Vid deltagande i partigruppsmöte utbetalas inte arvode för sammanträden. 

 



§66/22 Arvodesbestämmelser 2022-2026 - KS 2022/31-5 Arvodesbestämmelser 2022-2026 : Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 2022-2026

 

 

Förtroendevald som får fast månadsarvode undantas från rätt till ersättning enligt punkterna h 
och i, i denna paragraf. 
 
Resekostnader  

För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller 
motsvarande gäller samma grunder som gäller för kommunanställda. Dock utgår 
resekostnadsersättning endast om reseavståndet överstiger 10 km tur och retur. 

 
För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller 
motsvarande utanför kommunen gäller samma grunder som gäller för kommunanställda. 

 
Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad 
respektive arbetsplats. 

 
Förtroendevalds funktionsnedsättnings särskilda kostnader 

Ersättning utbetalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för ex ledsagare, resor, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. 

 
Ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning och föräldraförsäkring  

Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning 
eller ersättning för föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta förluster. Den som 
förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska lämna intyg från 
utbetalaren som visar vilken tid som förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med 
ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska stödreformer 
som avser att ersätta arbetsinkomst, till exempel utbildningsbidrag. 

 
Övriga kostnader  

För andra kostnader, exempelvis för barntillsyn eller för vård och tillsyn av 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk, som uppstår på grund av deltagande i sammanträde 
eller förrättning, betalas ersättning för styrkta kostnader, om den förtroendevalde kan visa 
att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. 

 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderhalvåret inte hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning 
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst maxbeloppet för förlorad 
arbetsinkomst. Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Denne blir således 
uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från uppdragstagaren. Lindesbergs kommun 
betalar sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Tillsyn 
ska ske av myndig person. Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga 
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkom. 

 
Utökad barnomsorg, som beror på kommunalt förtroendeuppdrag, är inte grund för 
avgiftsändring enligt barnomsorgstaxan. 
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Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Denne blir således 
uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från uppdragstagaren. Lindesbergs kommun 
betalar sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren, och uppdragstagaren måste 
vara myndig vid tillsynstillfället. 

 
Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

 
Administration av arvoden och övriga ersättningar  

Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas till sekreterare senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden gäller. 

 
För begäran om reseersättning ska begäran lämnas till sekreterare inom två månader från 
dagen för resan. 

 
Begäran om förlorad semesterförmån ska lämnas till sekreterare senast 12 månader tillbaka i 
tiden för dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten gäller. 
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3. Förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevalda har alltid (gäller dock inte förtroendevald med uppdrag över 40%) rätt till 
ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst och styrkt förlorad semesterförmån med högst 
maxbeloppet för förlorad arbetsinkomst. Rätten till ersättning gäller även för närvarande 
men ej tjänstgörande ersättare. Ersättningsbeloppet för förlorad arbetsinkomst utgår med 
faktiskt styrkt förlorad arbetsinkomst med maxbelopp enligt Arvodesfördelning punkt 5. 

 
För partigruppsmöte begränsas ersättning för förlorad arbetsinkomst till maximalt 2 
timmar/möte. 

 
Om det är möjligt ska den förtroendevalda återgå till sitt arbete efter sammanträde om 
ordinarie arbetspass inte har avslutats efter sammanträdets sluttid. Förtroendevald som inte 
kan återvända till sitt arbete när sammankomsten är över har rätt till ersättning för utebliven 
arbetstid utöver sammanträdets längd. 

 
För sammanträde som ställs in sju dagar eller senare innan sammanträdesdatum betalas 
ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald som inte kan återgå till tjänst. Om 
den förtroendevalda begär ersättning vid inställt sammanträde ska arbetsgivaren intyga att 
den förtroendevalda inte kunde återgå till planerat arbetspass. 

 
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En 
förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroendevalde kan påvisa att 
uppdraget har lett till förlorad arbetsinkomst. Den som är passiv ägare till jordbruksfastighet 
eller till företag kan inte i något fall anses förlora arbetsinkomst från fastigheten eller 
rörelsen genom ett kommunalt förtroendeuppdrag. 

 
Dygnsvila 

Förtroendevalda har rätt till behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter möte. 
Förtroendevalda med oregelbundna arbetstider ska ha en faktisk möjlighet att fullgöra sina 
förtroendeuppdrag. Detta innebär exempelvis att en förtroendevald som ska arbeta natten 
före ett heldagssammanträde har rätt till ledighet från nattskiftet. 

 

Schablonersättning och egna företagare 

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en personlig schablonersättning beräknad på resultatet av lön, förmåner, sjukpenning mm 
+ överskott av aktiv näringsverksamhet i senast fastställda inkomstdeklaration enligt 
följande: 

 
 Ersättning utgår per dag med: Fastställd årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst: Lön, 

förmåner, sjukpenning mm. +10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet) delat 
med 260 dagar. Kommunen betalar dessutom ut 12 % förlorad semesterförmån. 

 
 Ersättning utgår per timme med: Beräknad årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst: 

Lön, förmåner, sjukpenning mm. + 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet) 
delat med årsarbetstid 2080 timmar. Kommunen betalar dessutom ut 12 % 
förlorad semesterförmån. 
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Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för 
den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

 
Egna företagare 

Förtroendevald som har anställning hos annan arbetsgivare och även bedriver enskild 
näringsverksamhet ska använda detta alternativ för beräkning av inkomstbortfall oavsett 
om ledamoten är ledig från anställning eller sitt eget företag på grund av politiskt 
uppdrag. Alltså ska inte arbetsgivaren i detta fall intyga inkomstbortfall. 

 
Den som bedriver enskild näringsverksamhet kan även med intyg från revisor eller 
uppdragsgivare begära förlorad arbetsinkomst för arbete den egna företagaren har tackat 
nej till på grund av politiskt uppdrag, alternativt intyg om att den egna företagaren har tagit 
in en ersättare för att utföra planerat arbete istället. 

 
Egna företagare, vilka driver sin verksamhet i fåmansföretag kan vara såväl ensamföretagare 
till ett aktiebolag, som dess ende anställde. Företagaren får då själv bestämma och intyga sitt 
löneavdrag i anställningen. Skulle uppgifterna i intygen från arbetsgivaren ifrågasättas, 
exempelvis vid en juridisk process, har den berörda bevisbördan för att uppgifterna i intyget 
är korrekta. 

 
För bedömning av inkomstbortfall ska förtroendevald som är egen företagare på särskilt 
intyg lämna uppgifter om fastställda inkomster (senast fastställda inkomstdeklaration: 
1.1 inkomst av tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning mm och 10.1 överskott av aktiv 

näringsverksamhet) tillsammans med F-skattsedel/FA-skattsedel.) Utifrån fastställd 
årsinkomst och årsarbetstid beräknas den förtroendevaldas timpenning. 
 

 

 

Administration av ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till sekreterare senast inom ett 
år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten gäller. 

 
Anställd i kommunen 

Kommunanställda förtroendevalda får med hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön 
istället för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Begäran om ledighet med lön ska göras. 

 
Förlorad pensionsförmån 

Detta stycke gäller inte för bolagen. Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad 
pensionsförmån med den procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst som 

Räkneexempel år 2019: 
 

I januari lämnar den förtroendevalda in F-skattsedel/FA-skattsedel 
och uppgift om senast fastställt 1.0 inkomst av tjänst: Lön, förmåner, 
sjukpenning mm. och 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet 

 
Senast fastställt överskott avser beskattningsår 2017. 
Räkneexempel 480 000 kronor / 260 dagar / 8 timmar = 230 
kronor/timme. 
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fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med automatik en gång per år med 4,5 
procent av det belopp som utbetalas i ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Enligt beslut KF 
§70/2011.  

 
Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller semesterlön på grund av sitt 
förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. 

 
Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. Begäran ska lämnas in till sekreteraren 
senast inom 12 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
gäller. 
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4. Månadsarvode 

Heltid eller minst 40% av heltid 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40% av heltid (kommunal- och 
oppositionsråd) har rätt till årsarvode med belopp per kalendermånad. 

 
Heltidsarvodet inkluderar alla ersättningar uppdraget omfattar. Ordförandearvoden ingår i 
heltidsuppdraget. Sammanträden med kommunstyrelsens utskott anses ingå i uppdraget för 
minst halvtidsengagerade förtroendevalda. 

 
Sammanträdes-/förrättningsersättning utbetalas endast för deltagande i 
kommunfullmäktiges sammanträden eller då förtroendevald som av fullmäktige 
valdledamot deltar i annan nämnd eller beredning än den vari hen är ordförande och 
sammanträdet är förlagt till annan tid än kontorsarbetstiden eller - för deltidsengagerad 
förtroendevald - den tid som är avsatt för uppdraget. Med annan nämnd avses också 
direktion i kommunalförbund. 

 
Sammanträdes-/förrättningsersättning i övrigt kan inte utbetalas till heltidsengagerad 
förtroendevald. Deltidsengagerad förtroendevald får ersättning för uppdrag förlagt utanför 
sin arvoderade tid. 

 
För månadsarvoderad förtroendevald som även innehar en anställning i kommunen, 
behandlas arvode och anställning separat. 

 
Ledighet, sjukdom m.m. 

Den förtroendevalda har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras, om ledigheten förläggs 
så att uppdraget ändå kan utföras. Vid frånvaro som innebär att uppdraget inte kan fullgöras, 
minskas arvodet i motsvarande mån om antingen ersättare tas in eller om den 
förtroendevalde själv meddelar att frånvaron ska innebära avdrag. Reducering av arvodet ska 
alltid ske vid frånvaro som överstiger 2 månader. 

 
Pension 

Detta stycke gäller inte för bolagen. För samtliga förtroendevalda gäller av 
kommunfullmäktige särskilt antagna bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda – OPF-KL 18 (KF § 112/2019). 1 

 
Försäkringar 

För kommunal- och oppositionsråd med minst 20 procents tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv. 

 
Begränsat månadsarvode 

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till 
månadsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutar enligt Arvodesföreldning punkt 5. 

 
Avgår förtroendevald, som får begränsat månadsarvode, under tjänstgöringsperioden 
fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid, 
varunder var och en av dem haft uppdraget. 
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Om förtroendevald med begränsat månadsarvode på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger två månader, ska arvodet minskas 
i motsvarande mån. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera 
uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevald. 
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5. Arvodesfördelning 
 
 

Årsarvode (delas därefter i 12 och betalas ut per 
månad) 

Procent utifrån 

riksdagsmannaarvodet 

Kommunstyrelsen, ordförande 90% 

Barn- och utbildningsnämnden, ordförande 80% 

Socialnämnden, ordförande 80% 

Oppositionsråd 80% 

Kommunstyrelsen, vice ordförande 10% 

Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande 16% 

Tillväxtnämnden, ordförande 16% 

Tillväxtnämnden, vice ordförande 2,5% 

Barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande 5% 

Socialnämnden, vice ordförande 5% 

Kommunrevisionen, ordförande 2,5% 

Kommunrevisionen, vice ordförande 0,42% 

Kommunfullmäktige, ordförande 2,5% 5% 
Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande 0,33% 2% 

Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande 0,17% 1% 

Valnämnden, valår, ordförande 0,75% 

Valnämnden, inte valår, ordförande 0,33% 

Valberedningen, ordförande 0,33% 

  

Årsarvode för de kommunala bolagen (delas 

därefter i 12 och betalas ut per halvår) 

 

Ordförande Linde Stadshus AB 6% 

Vice ordförande Linde Stadshus AB 4% 

Styrelseledamot Linde Stadshus AB 3% 

Lekmannarevisor Linde Stadshus AB 1,5% 

  

Ordförande Fastigheter i Linde AB 6% 

Vice ordförande Fastigheter i Linde AB 4% 

Styrelseledamot Fastigheter i Linde AB 3% 

Lekmannarevisor Fastigheter i Linde AB 1,5% 

  

Ordförande Lindesbergsbostäder AB 3% 

Vice ordförande Lindesbergsbostäder AB 2% 

Styrelseledamot Lindesbergsbostäder AB 1,5% 

Lekmannarevisor Lindesbergsbostäder AB 1,5% 

  

Ordförande Linde Energi AB 6% 

Vice ordförande Linde Energi AB 4% 

Styrelseledamot Linde Energi AB 3% 

Lekmannarevisor Linde Energi AB 1,5% 

  

Ordförande Linde Energi Försäljnings AB 3% 

Vice ordförande Linde Energi Försäljnings AB 2% 
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Styrelseledamot Linde Energi Försäljnings AB 1,5% 

Lekmannarevisor Linde Energi Försäljnings AB 1,5% 

  

Ordförande Besök Linde AB 6% 

Vice ordförande Besök Linde AB 4% 

Styrelseledamot Besök Linde AB 3% 

Lekmannarevisor Besök Linde AB 1,5% 

  

  
Övriga ersättningar  

Fast belopp för beslutande kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, (jämte ett grundarvode) 

0,667% 

Maxbelopp ersättning förlorad arbetsinkomst 125% 

Grundarvode 1*timarvodet 
Arvode för 1:a sammanträdestimmen 1*timarvodet 

Arvode för varje halvtimme utöver 1:a 
sammanträdestimmen 

0,5*timarvodet 

Vigsel 5* timarvode 

Begravning 5* timarvode 
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 Protokollsutdrag 15 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §77/22   Dnr: KS 2022/31 

 

Arvodesbestämmelser 2022–2026 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta arvodesbestämmelser för 2023–2026.  

2. Kanslichefen får i uppdrag tillsammans med 
personalenheten att under hösten presentera ett nytt förslag 
till arvoden och ersättningar för egna företagare, 
ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda. 

3. I kapitel 5 under rubrik 2, i Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda, gällande årsarvode för de 
kommunala bolagen ska meningen ”(delas därefter i 12 och 
betalas ut per halvår)” ersättas med ” Arvodet delbetalas två 
gånger per år.” 

Ärendebeskrivning 

Arvodesbestämmelserna är uppdaterade med följande:  

 Fasta arvoden för bolagen samt en tydligare information 
om vilka kapitel som berör bolagen. 

 Höjt arvode för kommunfullmäktiges presidium. 

 Förtydligande om brytpunkter för utbetalning varje 
månad.  

Förslag till bestämmelser presenterades för alla gruppledare 
den 10 maj 2022. Vänsterpartiet hade inte möjlighet att delta då.  
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för 2022–
2026.  

2. Kanslichefen får i uppdrag tillsammans med 
personalenheten att under hösten presentera ett nytt förslag 
till arvoden och ersättningar för egna företagare.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att i kapitel 5 under rubrik 2, i 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, 
gällande årsarvode för de kommunala bolagen ska meningen 
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 Protokollsutdrag 16 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

”(delas därefter i 12 och betalas ut per halvår)” ersättas med 
”Arvodet delbetalas två gånger per år.” 

Bengt Storbacka (S) föreslår att punkt 1 ska ändras till Anta 
arvodesbestämmelser för 2023–2026 eftersom de nya 
arvodesbestämmelserna börjar gälla efter bolagens årsstämma 
2023. 

Mathz Eriksson (C) föreslår att i punkt 2 ska det läggas till att 
kanslichefen får i uppdrag tillsammans med personalenheten att 
under hösten presentera ett nytt förslag till arvoden och 
ersättningar för egna företagare samt ordförandeberedskap 
inom socialnämnden.  

Nils Detlofsson (L) förslår att i punkt 2 ska det läggas till att 
kanslichefen får i uppdrag tillsammans med personalenheten att 
under hösten presentera ett nytt förslag till arvoden och 
ersättningar för egna företagare samt inläsningsarvoden för 
förtroendevalda. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbacka (S) ändringsförslag att i kapitel 5 under rubrik 
2, i Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda, gällande årsarvode för de kommunala bolagen 
ska meningen ”(delas därefter i 12 och betalas ut per halvår)” 
ersättas med ” Arvodet delbetalas två gånger per år.”, och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) ändringsförslag om att punkt 1 ska ändras 
till Anta arvodesbestämmelser för 2023–2026, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordförande Bengt Storbacka (S) frågar om kommunstyrelsen 
kan besluta enligt Mathz Erikssons (C) tilläggsförslag, och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordförande Bengt Storbacka (S) frågar om kommunstyrelsen 
kan besluta enligt Nils Detlofssons (L) tilläggsförslag, och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

_______ 
 
För åtgärd: 
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 Protokollsutdrag 17 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ekonomiansvariga i samtliga bolag 
Personalenheten 
Kanslichefen 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §79/22   Dnr: KS 2019/210 
 
Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan 
Kv Bågen i Lindesberg 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

• att inriktningen i Planprogrammet för Norra stadskärnan 
2014-11-25 (bilaga 1), avseende kvarteret Bågen, om att 
befintlig bebyggelse ersätts, fortsatt ska gälla. 

• att den nya informationen som har tillkommit utifrån 
Kulturmiljöanalys White Arkitekter 2021 (bilaga 2), inte 
överväger Lindesberg kommuns behov av nya prisvärda 
bostäder i centrum 

• att högre hyreshus – upp till 8 våningar eller mer – därför 
tillåts byggas inom kvarteret och således ersätter 
befintlig bebyggelse 

Ärendebeskrivning 

Det kommunala bostadsbolaget beviljades ett positivt 
planbesked 2021-06-16 för förtätning av Kv Bågen. I 
planbeskedet framgår att befintliga byggnaders kulturhistoriska 
värden behöver utredas vidare i planprocessen.  

Kvarteret Bågen ligger inom det som i den 
kommunövergripande översiksplanen (ÖP)(antagen 2019) är 
utpekat som stadsbygd. Översiktsplanen beskriver stadsbyggd 
på följande sätt: 
Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, 
där bostäder ingår. 

Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator eller har en 
kvartersliknande struktur och utgörs av stadsbebyggelse samt 
stadsliknande bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med 
bostäder. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 
fritidsanläggningar kan ingå. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För Lindesbergs tätort görs följande beskrivning i ÖP: 
Nya bostäder bör främst tillkomma inom de utpekade områdena 
och genom förtätning inom tätorten. 

Inom tätorten bör en variation av nya bostäder eftersträvas och 
nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande 
enbostadshus, flerbostadshus, parhus och radhus.  

Området karaktäriseras av en småstadsmiljö med bl.a. 
trästadsbebyggelse och utblickar över Stora Lindesjön. Inom 
tätorten bör nya bostäder placeras och utformas med hänsyn till 
den befintliga bebyggelsens struktur och skala. Stor hänsyn bör 
tas till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 
Utblickar över Stora Lindesjön bör bibehållas. 

Översiktsplanen beskriver även följande gällande 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska vårdas, 
bevaras samt tillgängliggöras. 

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla platser bidrar till att 
skapa en  historisk identitet för kommunens invånare. 
Kommunens kulturhistorisk värdefulla miljöer och byggnader ska 
uppmärksammas, lyftas fram och göras mer kända bland 
invånare och besökare. Informationen om och tillgängligheten till 
intressanta miljöer och byggnader ska öka.  

Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader ges ny meningsfull användning anpassad dess värden 

Kvarteret Bågen ingår även i det planprogram för Norra 
stadskärnan som antogs 2014. Kvarteret beskrivs som centrum- 
och stationsnära bostadskvarter som kan förtätas med ytterligare 
bostäder.  

Vidare beskrivs följande kring kvarteren Bågen och Pilen: 
Bostadskvarter norr och söder om Floragatan. Genom det centrala 
och stationsnära läget som dessa bostadskvarter har, samt genom 
en generell önskan att skapa fler bostäder centralt bedöms 
förtätning med ytterligare lägenheter kunna ske inom dessa två 
kvarter. Kvarteren har fina uppväxta trädgårdar som ska ses som 
en stor kvalitet i området.  

Befintlig bebyggelse ersätts med ny mer sluten inom de östra 
delarna av kvarteren. Generellt gäller att tillkommande 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

bebyggelse bör uppföras i 3-5 våningar och i vissa lägen upp till 8 
våningar. 

En kulturmiljöanalys av bebyggelsen inom kvarteret Bågen har 
genomförst av White Arkitekter 2021. Den är ett underlag som 
avser att förtydliga hur området har utvecklats, vilka som är de 
bärande karaktärsdragen samt vilka värden och berättelser som 
är av vikt.  

Två av byggnaderna, Bågen 1 och Bågen 8 har fått värderingen 
blå dvs. särskilt värdefull byggnad. En byggnad med så stora 
kulturmiljövärden att den inte bör rivas.  

Bågen 2 och Bågen 7 har fått värderingen grön dvs. 
kulturhistoriskt värdefullbyggnad som bidrar till platsens 
historia.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns möjlighet att 
förtäta området och komplettera med ny hög bebyggelse och 
även utreda möjligheterna att spara några av de befintliga husen 
och att detta bör göras i den kommande detaljplanearbetet. 

Exploatören anser inte att det är möjligt att genomföra projektet 
ekonomiskt om de byggrätter som föreslås blir någonting annat 
än två (eller fler) punkthus och är därför tveksam till att gå vidare 
med detaljplanen. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta, utifrån den information 
som framkommit kring byggnadernas kulturhistoriska värden 
att 

• Införliva den äldre bebyggelsen i planförslaget och 
komplettera del av kvarteret med högre byggrätter. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att förslag till beslut ändras till  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

• att inriktningen i Planprogrammet för Norra stadskärnan 
2014-11-25 (bilaga 1), avseende kvarteret Bågen, om att 
befintlig bebyggelse ersätts, fortsatt ska gälla. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• att den nya informationen som har tillkommit utifrån 
Kulturmiljöanalys White Arkitekter 2021 (bilaga 2), inte 
överväger Lindesberg kommuns behov av nya prisvärda 
bostäder i centrum 

• att högre hyreshus – upp till 8 våningar eller mer – därför 
tillåts byggas inom kvarteret och således ersätter 
befintlig bebyggelse 

Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L), Jari Mehtäläinen 
(SD), Markus Lundin (KD) och Magnus Storm (S) föreslår bifall 
till Bengt Storbackas (S) ändringsförslag. 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) ändringsförslag, att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

• att inriktningen i Planprogrammet för Norra stadskärnan 
2014-11-25 (bilaga 1), avseende kvarteret Bågen, om att 
befintlig bebyggelse ersätts, fortsatt ska gälla. 

• att den nya informationen som har tillkommit utifrån 
Kulturmiljöanalys White Arkitekter 2021 (bilaga 2), inte 
överväger Lindesberg kommuns behov av nya prisvärda 
bostäder i centrum 

• att högre hyreshus – upp till 8 våningar eller mer – därför 
tillåts byggas inom kvarteret och således ersätter 
befintlig bebyggelse, 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
För kännedom: 
FALAB/LIBO 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen   
Isabella Lohse   
0581-830 05   
   

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i 

Lindesberg 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta, utifrån den information som framkommit kring 
byggnadernas kulturhistoriska värden att 

 Införliva den äldre bebyggelsen i planförslaget och komplettera del av 
kvarteret med högre byggrätter. 

Ärendebeskrivning 

Det kommunala bostadsbolaget beviljades ett positivt planbesked 2021-06-16 
för förtätning av Kv Bågen. I planbeskedet framgår att befintliga byggnaders 
kulturhistoriska värden behöver utredas vidare i planprocessen.  

Kvarteret Bågen ligger inom det som i den kommunövergripande 
översiksplanen (ÖP)(antagen 2019) är utpekat som stadsbygd. 
Översiktsplanen beskriver stadsbyggd på följande sätt: 
Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, där bostäder 
ingår. 

Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator eller har en kvartersliknande 
struktur och utgörs av stadsbebyggelse samt stadsliknande bebyggelse som i 
huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är 
förenlig med bostäder. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 
fritidsanläggningar kan ingå. 

För Lindesbergs tätort görs följande beskrivning i ÖP: 
Nya bostäder bör främst tillkomma inom de utpekade områdena och genom 
förtätning inom tätorten. 

Inom tätorten bör en variation av nya bostäder eftersträvas och nya bostäder 
bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, flerbostadshus, parhus 
och radhus.  

Området karaktäriseras av en småstadsmiljö med bl.a. trästadsbebyggelse och 
utblickar över Stora Lindesjön. Inom tätorten bör nya bostäder placeras och 
utformas med hänsyn till den befintliga bebyggelsens struktur och skala. Stor 
hänsyn bör tas till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 
Utblickar över Stora Lindesjön bör bibehållas. 

Översiktsplanen beskriver även följande gällande kulturhistorisk värdefulla 
byggnader. 



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg

   
 

 2 (3)  

 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska vårdas, bevaras samt 
tillgängliggöras. 

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla platser bidrar till att skapa 
en  historisk identitet för kommunens invånare. Kommunens kulturhistorisk 
värdefulla miljöer och byggnader ska uppmärksammas, lyftas fram och göras 
mer kända bland invånare och besökare. Informationen om och tillgängligheten 
till intressanta miljöer och byggnader ska öka.  

Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader ges ny meningsfull användning anpassad dess värden 

Kvarteret Bågen ingår även i det planprogram för Norra stadskärnan som 
antogs 2014. Kvarteret beskrivs som centrum- och stationsnära bostadskvarter 
som kan förtätas med ytterligare bostäder.  

Vidare beskrivs följande kring kvarteren Bågen och Pilen: 
Bostadskvarter norr och söder om Floragatan. Genom det centrala och 
stationsnära läget som dessa bostadskvarter har, samt genom en generell 
önskan att skapa fler bostäder centralt bedöms förtätning med ytterligare 
lägenheter kunna ske inom dessa två kvarter. Kvarteren har fina uppväxta 
trädgårdar som ska ses som en stor kvalitet i området.  

Befintlig bebyggelse ersätts med ny mer sluten inom de östra delarna av 
kvarteren. Generellt gäller att tillkommande bebyggelse bör uppföras i 3-5 
våningar och i vissa lägen upp till 8 våningar. 

En kulturmiljöanalys av bebyggelsen inom kvarteret Bågen har genomförst av 
White Arkitekter 2021. Den är ett underlag som avser att förtydliga hur 
området har utvecklats, vilka som är de bärande karaktärsdragen samt vilka 
värden och berättelser som är av vikt.  

Två av byggnaderna, Bågen 1 och Bågen 8 har fått värderingen blå dvs. 
särskilt värdefull byggnad. En byggnad med så stora kulturmiljövärden att den 
inte bör rivas.  

Bågen 2 och Bågen 7 har fått värderingen grön dvs. kulturhistoriskt 
värdefullbyggnad som bidrar till platsens historia.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns möjlighet att förtäta 
området och komplettera med ny hög bebyggelse och även utreda 
möjligheterna att spara några av de befintliga husen och att detta bör göras i 
den kommande detaljplanearbetet. 

Exploatören anser inte att det är möjligt att genomföra projektet ekonomiskt 
om de byggrätter som föreslås blir någonting annat än två (eller fler) 
punkthus och är därför tveksam till att gå vidare med detaljplanen. 

Martin Lindström Isabella Lohse   
Förvaltningschef Enhetschef 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

FALAB/LIBO 
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Bilagor: 

Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun 
Karta 
Kulturmiljöanalys, Kv Bågen 
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Planprogram för Norra stadskärnan
Lindesbergs kommun, Örebro län 

Antagandehandling

2014.11.25



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun

2

Planprogram för norra stadskärnan, Lindesberg  •  2014.11.25

bild framsida, ovan: Vy över Smedjegatan mot öster, med Lindesjön och Loppholmarna i fonden, tv:  Kungsga-
tan med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Göransonska gården i förgrunden, th: Koppgatan med de två större 
livsmedelsbutikerna i förgrunden. 

projektnummer: 3391790000

Planprogram för Norra stadskärnan
Lindesbergs kommun, Örebro län 

Planprogrammet har varit utsänt på remiss mellan den 14 mars och 19 april 2014. Efter detta har 
inkomna yttranden sammanställts och bemötts i Samrådsredogörelse för planprogram och plan-
programmet justerats utifrån Samrådsredogörelse för planprogram.  

Planprogrammet antogs av Kommunstyrelsen 2014-11-25.
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1. Introduktion
Uppdrag
Näringsliv och Utveckling har gett Bergslagen miljö 
och bygg, BMB, i uppdrag att utreda möjligheten att 
utveckla den norra delen av Lindesbergs stadskärna. 
En projektplan innehållande projektets syfte, mål, 
tidsplan samt organisation har fastställts av Kom-
munstyrelsen, KS § 194, 2013-10-29.

Arbetet med projektet har i huvudsak utförts av 
Sweco Architects AB, genom planeringsarkitekt 
Hanna Bäckgren samt Per Axelsson, BMB.  

Plandata
Planprogrammet omfattar den norra delen av Lin-
desbergs stadskärna. Planområdet utgör det hu-
vudsakliga området inom vilket den mesta handeln 
finns i Lindesberg idag. I norr gränsar området till 
bostäder. I söder fortsätter staden med verksamhe-
ter kopplade till centrum samt ytterligare bostäder. 
I öster avgränsas området av järnvägen som löper i 
nord-sydlig riktning, i väster av Lindesjön och Bot-
tenån. Avgränsningen är gjord utifrån vilka kvarter 
som på sikt kan komma att utvecklas för bostäder, 
handel, service, resecentrum, kommande parkerings-
behov och andra verksamheter som stödjer målet. 

Kärnområdet i planprogrammet utgörs av kvarteren 
Ängen, Bromsen och Hatten belägna mellan Kungs-
gatan och Kristinavägen i öst-västlig riktning och 
Norrtullsgatan och Bytesgatan i nordsydlig riktning. 

Totalt omfattar planområdet för planprogrammet ca 
16 ha. 

Syfte och mål
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsätt-
ningarna för en utveckling av stadskärnan som plats 
för handel, service, bostäder, rekreation och möten 
samt viktiga funktioner kopplade till centrum, så 
som parkeringsplatser, mm. Planprogrammet ska 
visa på en möjlig utveckling av den norra stadskär-
nan i Lindesberg.

Planprogrammet kommer ligga till grund för de-
taljplanearbetet inom kvarteren Ängen, Bromsen 
samt Hatten i första hand. Programmet kan även 
komma att ligga till grund för fler detaljplaner inom 
planprogrammets planområde.

Planprogrammets mål
Generellt är planprogrammets mål att skapa ett tyd-
ligt underlag för kommunens fortsatta planarbete.  
Visa på en möjlig utveckling och möjliga ställnings-
taganden inom den norra delen av stadskärnan. 

Övergripande mål med projektet
Det övergripande målet är att skapa ett attraktivt 
centrum med blandning av bostäder, handel och 
service.

Detta ska ske genom att:
• Skapa en markanvändning som reflekterar kom-
munens och medborgarnas önskan om en levande 
stadsmiljö.
• ”Läka” denna del av staden som vars skala och 
karaktär är typisk för en 70-talsplanering.
• Skapa attraktiva och effektiva butikslokaler inom 
kvarteren Ängen, Bromsen och Hatten.
• Skapa plats för attraktiva bostäder.
• Lyfta fram det småskaliga utmed fasaderna.
• Återskapa delar av det som är typiskt för den lilla 
rutnätsstaden och för Lindesberg.
• Beakta möjligheten till offentlig service.
• Förbättra förutsättningarna för ett hållbart resande, 
med kollektivtrafik, cykel och till fots. 

Gällande detaljplaner 
Följande detaljplaner omfattas av planprogrammets 
planområde: 

• LG A56, LMV: 18-LIS-21 47, (Huvudplanen, gäller för 
merparten av kv Ängen, Bromsen och Hatten), laga kraft 
1973-08-21, 
• LG A64, LMV: 18-LIS-2240, laga kraft 1977-03-18, 
• 307, LMV: 1885-P89/5, laga kraft 1989-06-26, 
• LG A2, LMV: 1885K-261, laga kraft 1926-05-28, 
• LG A24, LMV: 1885K-1763, laga kraft 1961-12-08, 
• LG A71, LMV: 18-LIS-2299, laga kraft 1980-07-02, 
• LG A65, LMV: 18-LIS-2241, laga kraft 1977-03-23, 
• LG A19 412, LMV: 1885K-1665, laga kraft 1959-02-12, 
• LG A61, LMV: 18-LIS-2200, laga kraft 1975-05-15, 
• LG A86, LMV: 1885-P87/5, lag a kraft 1987-10-06, 
• 410, LMV: 1885-P73, laga kraft 2004-07-21, 
• 325, LMV: 1885-P91/2, laga kraft 1990-12-19, 
• 341, LMV: 1885-P92/7, laga kraft 1991-12-17, 
• LG A13, LMV: 1885K-1446, laga kraft 1956-05-14
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Nyckelfrågor 
Nyckelfrågor i projektet som belyses är: 

- Hur löser man trafikföringen till och inom stadskär-
nan? Parkeringsbehovet?
- Hur extrem omgestaltning av den norra stadskärnan 
tål staden utifrån riksintresset för kulturmiljövården?
- Hur kommer tillgängligheten till området bli?
- Hur förbättras/förändras möjligheterna för ett mer 
hållbart resande inom staden och ut i regionen? 

I planprogrammet redovisas översiktligt de konse-
kvenser som förslaget bedöms ge. 

Planprocessen
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan 
ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt 
utreda förutsättningar och visioner för området. 
Planprogram görs ofta över större områden och ger 
ett förslag på struktur för markanvändning, bebyggel-
se, vägnät och grönytor. 

Planprogrammet är ett viktigt steg i dialogprocessen 
med medborgare, fastighetsägaren och myndigheter 
för att ta fram en gemensam målbild för området. 
Berörda får möjlighet till insyn och påverkan innan 
kommunens ställningstaganden är låsta.

Planprogrammet kommer efter genomgånget samråd 
att antas med revideringar utifrån inkomna yttranden 
och under kommande detaljplaneprocesser fungera 
som ett visionsdokument. 

ANTAGANDEGRANSKNINGPLANPROGRAM SAMRÅD

Läshänvisningar
Det inlednande kapitlet i planprogrammet 1. Intro-
duktion, är tänkt att ge läsaren en första inblick i 
projektet - en första orientering av planområdet, syf-
te, mål, gällande detaljplaner och kort om processen. 
Uppslaget 2. Målbilder, sid 6-7, är tänkt att visa 
på ett möjligt framtidsscenarie för Lindesberg. Detta 
genom korta texter och inspirerande bilder som kan 
följa med projektet. 

3. SWOT analys Lindesbergs stadskärna, sid 
8-9, är en analys på ett uppslag över stadens styrkor, 
möjligheter, hot och svagheter.

Kapitel 4. Programförslag, sid 10-17, innehåller 
förslag på utveckling av  Lindesbergs norra stadskär-
na. Här finns en övergripande idé kring utvecklingen 
samt mer ingående beskrivningar av respektive kvarter 
inom planområdet. I vissa kvarter föreslås inga större 
förändringar medan andra kvarter föreslås utvecklas 
i en större omfattning. I detta kapitel redovisas även 
ett skissförslag på utveckling av de mest centrala kvar-
teren i den norra stadskärnan. Förslaget är illustrerat 
med skisser och fotomontage för att ge en bättre bild 
av hur området kan komma att se ut. 

Kapitel 5. Förutsättningar, sid 18-25, innehåller 
övergripande förutsättningar som påverkar hur plan-
området kan utvecklas, så som tidigare tagna beslut, 
riksintressen, standskydd, historisk stadsutveckling 
m.m.

Kapitel 6. Området idag, sid 26-45, är tänkt att ge 
en tydlig bild av hur planområdet ser och och fung-
erar idag. 

7. Konsekvenser, sid 46-48, redovisar vilka ekolo-
giska, ekonomiska och sociala konsekvenser planför-
slaget och idéskissen bedöms medföra. 

8. Ställningstaganden, sid 48, redovisar hur kom-
munen har gått vidare med arbetet.  
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2. Målbilder

• ”Hela” kvarter. 
Kvarteren i den norra delen av stadskärnan var länge 
”ofärdiga” med en skala och karaktär typisk för en 
70-talsplanering. Idag har gatorna blivit attraktiva 
stadsrum som tydligt knyter an till den kulturhisto-
riska miljö som området gränsar till i söder. 

Gaturummen har fått en tydlig rumslig karaktär. 
Kvarteren innehåller en blandning av handel, bo-
städer och andra verksamheter kopplade till stadens 
centrum.

• Attraktiva och effektiva butikslokaler!
Länge kunde inte butikskedjorna etablera sig i staden 
då de befintliga butikslokalerna inte uppfyllde de krav 
som dagens butikskedjor ställer på lokalerna. Idag 
innehåller stadskärnan en attraktiv blandning av unika 
småbutiker och butikskedjor. 

• Lyfta fram det småskaliga i fasaderna.
De äldre fasaderna spelar fint med de nya som tillska-
pats inom kvarteren Ängen, Bromsen och Hatten. 
Den befintliga kulturmiljön har byggts på med ny. 

• Ett torg för Lindesberg!
Lindesbergs nya mötesplats har blivit det som länge 
saknades i staden.  Platsen länkar samman stadens 
större rörelsetråk  och har verkligen blivit den centra-
la plats som Lindesberg behövde.  
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• En vacker och levande stadsmiljö!
Norra stadskärnan är en attraktiv del av Lindesberg 
som genom tillägg av ytterligare bostäder, handel 
och andra verksamheter har blivit rik på folkliv och 
kommers. 

• Skapa attraktiva bostäder.
Fler stads- och stationsnära bostäder finns nu i 
centrala Lindesberg, genom tillskottet av lägenheter 
och stadsradhus ovan butikslokalerna. Detta har 
även gjort att stadskärnan upplevs trygg kvälls- och 
nattetid, och inte som döda handelsytor. 
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3. SWOT analys Lindesbergs stadskärna
Vad är en SWOT-analys? 
En SWOT-analys analyserar styrkor och svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen ger en övergripande 
bild av nuläge, styrkor, svagheter, möjligheter samt tänkbara hot som finns. 

Styrkor
• ”Hel” stad. Rutnätsstad från 1644, fina stadsgator. 
• Vackra kulturmiljöer. 
• Attraktiv skala på bebyggelsen. 
• Varierande bebyggelse, bostäder och handel. 
• Två tydliga handelsgator i nord-sydlig riktning.
• Småbutiker med unikt utbud. 
• Bra kollektivtrafik och tågförbindelser i nord-sydlig riktning i regionen. 

Svagheter
• Svag koppling i öst-västligriktning mellan de två huvudgatorna. 
• Saknar tydlig koppling till vattnet. 
• Avsaknad av större, tydlig och inbjudande mötesplats, torg. 
• Få större butikslokaler för ny handel finns. 
• ”Ofullständiga” kvarter i Ängen, Bromsen och Hatten. 
• Få större handelskedjor finns etablerade i Lindesberg, vilket ofta efterfrågas av kunder. 
• Bristfällig status på Resecentrum.  
• Få möjligheter för cykelparkering i stadskärnan. 

Möjligheter
• Tydlig stadsstruktur att bygga vidare på/utgå ifrån. 
• Vackra kulturmiljöer och fin strandpromenad som bättre kan tas tillvara. 
• Ett varierat handelsutbud med större kedjor och mindre mer unika butiker kan skapas.

Hot
• Den lilla befolkningsökning som varit i Lindesberg vänder till en befolkningsminskning.
• Andra externa köpcentrum lockar mer och minskar befolkningsunderlaget för befintliga butiker. 
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Svaghet: Svag koppling i öst-västlig riktning 
mellan de två huvudgatorna.

Möjligheter: Vackra kulturmiljöer och fin 
strandpromenad som bättre kan tas 
tillvara.

Styrka: ”hel” stad. Rutnätsstad 
sedan 1644.
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4. Programförslag
Levande centrum, stadskärnan och 
navet för handel i Lindesberg

Kommunens strategi för att skapa ett levande cen-
trum och en levande handelsstad är att koncentrera 
handeln i Lindesberg till befintliga väletablerade rö-
relsestråk genom stadskärnan. 

Staden och kvarteren inom planområdet utvecklas 
genom att ytterligare centrumverksamhet möjliggörs 
och de öppna markparkeringarna ersätts med en mer 
effektiv parkeringslösning integrerat med nya butiks-
lokaler, bostäder och andra serviceinrättningar. Mar-
kanvändningen är sådana funktioner som tydligt till-
hör centrum, med service, ytterligare bostäder mm. 

Övergripande struktur
En övergripande idé med utveckling av centrala 
Lindesberg har sedan länge varit att ”bygga färdigt” 
kvarteren samt att tydligare definiera gränsen mel-
lan kvartersmark och gatumiljö/gatumark. De södra 
delarna av stadskärnan utgörs till stor del av ”färdig-
byggda” kvarter. Här finns en tydlig distinktion mel-
lan kvarterens innehåll och gatumiljön. I den norra 
delen av stadskärnan har som tidigare nämnts 70-tals 
planeringen lämnat en otydlig struktur där kvarter 
och gatumarken flyter samman och ger ett fragmen-
terat intryck. Genom en tätare och tydligare struktur 
av både rörelsetråk och bebyggelse kan denna del av 
stadskärnan ”läkas”. 

Rörelsemönster och platser 
Genom att ta till vara de redan etablerade rörelsestrå-
ken genom staden och utveckla tydliga stadsrum där 
människor möts kommer Lindesberg förbli en levan-
de stad. 

Kristinavägen mellan tvärgatorna Skolgatan och 
Norrtullsgatan, Kungsgatan mellan tvärgatorna Köp-
mangatan och Norrtullsgatan samt Smedjegatan och 
Koppgatan är de gator som utgör de mest centrala 
gatorna i Lindesberg idag och som bör utvecklas som 
centrumgator. Utveckling som centrumgator innebär 
en tydlig och attraktiv utformning av gatumiljön, i 
markbeläggning, gatubelysning, sittbänkar mm. En-
tréer till butiker, bostäder, andra lokaler ska i så stor 
utsträckning som möjligt vända sig mot dessa gator. 

Sammanfattning av övergripande 
struktur
Centrum- och stationsnära bostadskvarter som kan förtätas 
med ytterligare bostäder.  (se nummer 2, på plankarta th)

De mest centrala kvarteren i Lindesbergs stadskärna. Till dessa 
kvarter samt omkringliggande gator bör den största delen av 
handeln koncentreras. Stor utvecklingspotential med plats för 
mer handel, service, bostäder  mm. Fungera som mötesplats 
och handelsplats för lindesbergsborna mfl. Smedjegatan blir 
den bärande axeln mellan Kristinavägen och Kungsgatan.  

Genom en påbyggnad med bostäder i två våningar (ovan 
butikslokaler m.m.) inom de delar av kvarteren som idag är 
obebyggda samt där befintlig bebyggelse bedöms kunna ersättas 
med ny, bedöms ett minimum på strax över 100 lägenheter 
kunna tillkomma. (se nummer 11, 12 och 13 på plankarta th)

Ett av få kvarter med parkytor i stadskärnan. Området invid 
Bottenån föreslås utvecklas som grönområde tillsammans med 
Loppholmarna och strandpromenaden. Befintliga parkeringar 
flyttas till ett läge öster om g:a Kirurgen och utökas i antal. Möj-
lighet till förtätning finns. (se nummer 1, på plankarta th)

Inom dessa kvarter bedöms ny plats för bostäder kunna skapas, 
i form av stadsradhus och flerbostadshus mot Bottenån och 
Loppholmarna, efter att vårdcentralen flyttat.  Mot Kungsgatan 
bör kvarteren ha verksamheter och lokaler som naturligt hör till 
centrum, vilket finns redan idag. (se nummer 14, 15 och 16 på 
plankarta th)   

Fokus på utveckling av dessa kvarter bör även i framtiden vara 
mot mer personintensiva och publika centrumfunktioner så 
som handel, bostäder, kontor, restauranger, gym, mm, vilka 
normalt besöks av många och då bör vara centralt placerade. (se 
nummer 3, 4, 6, 7 och 10 på plankarta th)

Hela området kring Flugparken utvecklas för att bli en trevliga-
re och framförallt livfullare del av stadskärnan. Genom en upp-
rustning av Flugparken samt genom att ordna med uteservering 
i parken under sommarsäsongen kommer parken vitaliseras och 
förhoppningsvis nyttjas i en större utsträckning. (se nummer 8 
på plankarta th)

Parkeringshuset byggs på med flera våningar alternativt ersätts 
med nytt för att möjligöra parkering för dubbelt så många bilar. 
(se nummer 9 på plankartan th)

Ny passage under järnvägen, utveckling av resecentrum med 
buss och tåg, utbyggnad till trippelspår. (se nummer 5 på 
plankarta th)

Nya utvecklade mötesplatser i stadskärnan för handel, rekrea-
tion, aktiviteter, möten och upplevelser!

Viktiga rörelsestråk i stadskärnan, till vilka handel och andra 
centrumfunktioner koncentreras.
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Kvartersstad i fyra våningar E-tal = 2,2 motsvarande ca 267 
invånare (133 lägenheter)  och 4450 kvm lokalyta

Punkthus i tio våningar E-tal = 1,1 motsvarande ca 180 invå-
nare (90 lägenheter) och 0 kvm lokalyta

Stadsradhus i tre våningar E-tal = 1,2 motsvarande ca 162 
invånare (54 lägenheter) och 0 kvm lokalyta

Villabebyggelse i två våningar E-tal = 0,29 motsvarande ca 24 
invånare (8 st villor) och 0 kvm lokalyta

Exploateringsgrad
När man talar om exploatering och täthet så finns det 
olika sätt att mäta detta. Ett sätt är att räkna ut explo-
ateringstalet för tomten eller kvarteret. Tomtexploa-
teringen räknas ut genom att våningsytan/BTA delas 
med tomtytan. Exploateringstalet säger egentligen 
ingenting om byggnadernas kvaliteter utan är endast 
ett sätt att jämföra hur mycket bostadsyta man kan få 
ut på en tomt, vilket sedan påverkar t.ex. hur många 
boende eller arbetande som ryms i samma kvarter. 

På denna sida har Kv. Björnen i centrala Lindesberg 
som får ses som ett typiskt ”Lindesbergskvarter” fått 
stå som exempel. På samma tomt har olika bebyg-
gelsetyper placerats för att räkna ut exploateringstalet 
hos de olika typerna av bebyggelse. 

En vanlig föreställning är att höga hus per automatik 
ger höga exploateringstal, men i detta exempel ser vi 
att ett slutet kvarter med en hushöjd på fyra våningar 
har ett högre exploateringstal än två punkthus på tio 
våningar vardera. 

Täta stadsradhus i tre våningar har även det ett större 
exploateringstal än punkthusen. Villabebyggelse i två 
våningar har ett lågt exploateringstal.

När man talar om exploatering i stadsmiljöer hand-
lar inte heller allt om själva exploateringstalet, utan 
även om andra kvaliteter. Punkthus omges ofta av 
stora grönytor, men problemet är att grönytorna i sig 
sällan nyttjas på grund av en otydlig offentlighet dvs 
en osäkerhet hos besökaren om marken är privat eller 
offentlig. Genom att istället bygga stadskvarter med 
fasader som ansluter mot gaturummen och med möj-
ligheter till verksamheter i bottenvåningarna samt 
med en tydligt privat innergård, ger man betydligt 
bättre förutsättningar att skapa attraktiva gaturum 
och stadsmiljöer.

Att bygga stadsradhus i centrala lägen kan vara po-
sitivt rent täthetsmässigt men då går man miste om 
möjligheter till lokaler i bottenvåningen. 

Villabebyggelse är en typ av bostäder som många 
tycker om och vill bo i. Denna typ av bebyggelse bör 
man dock inte satsa på i innerstaden där man vill 
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uppnå täthet utan istället satsa på mer i stadens pe-
rifera lägen.

I detta exempel har inte parkeringsbehovet och de 
ytor dessa kräver tagits med då Lindesbergs kommun 
inte har någon parkeringsnorm. 

Utveckling inom respektive kvarter

1. Kvarteret Vargen, Energikällan och gamla 
Kirurgen
Genom det fina läget invid Bottenån bedöms den 
nordvästra delen av kvarteret kunna utvecklas med 
fokus på rekreativa värden, istället för att som idag 
nyttjas som bilparkering. Denna del av kvarteret kan 
tillsammans med andra sidan av Bottenån samt Lopp-
holmarna och strandpromenaden fungera som ett 
större rekreationsområde för Lindesbergsborna. Den 
parkering som idag finns invid Bottenån flyttas till ett 
läge i den östra delen av kvarteret, invid Kungsgatan. 
Här bedöms parkeringen kunna utvecklas och möj-
liggöra parkering för ett större antal bilar, i samband 
med anläggandet av parkeringsytan rustas området 
framför Energikällan upp för att bättre motsvara den 
centrala mötesplats som platsen utgör. Möjlighet ska 
finnas att förtäta i kvarteren i samspel med de kultur-
historiska värdena.
 
Gamla Kirurgen är i bevarandeplanen från 1981 ut-
pekad som byggnad av kulturhistoriskt värde som bör 
bevaras. 

Linde Energi har planer på att utveckla badanlägg-
ningen Energikällan med ett utebad väster om den 
befintliga anläggningen. Vilket då tillsammans med 
en upprustning av parkmiljön skulle vara välgörande 
för kvarteret. 
 
2. Kvarteren Bågen och Pilen, 
bostadskvarter norr och söder om 
Floragatan 
Genom det centrala och stationsnära läget som dessa 
bostadskvarter har, samt genom en generell önskan 
att skapa fler bostäder centralt bedöms förtätning 
med ytterligare lägenheter kunna ske inom dessa två 
kvarter. Kvarteren har fina uppväxta trädgårdar som 
ska ses som en stor kvalitet i området. Befintlig be-
byggelse ersätts med ny mer sluten kvartersstruktur 

inom de östra delarna av kvarteren. Generellt gäller 
att tillkommande bebyggelse bör uppföras i 3-5 vå-
ningar och i vissa lägen upp till 8 våningar.

3, 4, 6, 7 & 10. Kvarteren Väduren, Orion, 
Hornet samt Kajen, invid Kristinavägen och 
Järnvägsgatan 
Kvarteren bör även i framtiden inneha funktioner 
som understödjer den centrala placeringen. Fokus på 
utveckling bör vara mot mer personintensiva och pu-
blika centrumfunktioner så som handel, bostäder, of-
fentlig service, kontor, restauranger, gym, mm. Inom 
kvarteren Hornet, Orion och Pipan finns befintlig 
bebyggelse som är omnämnda i Bevarandeplan från 
1981. Samtliga byggnader är omnämnda som byg-
gander av kulturhistoriskt värde som bör bevaras. Ut-
över dessa finns ytterligare fyra byggnader, två enfa-
miljshus, ett uthus samt en större lagerbyggnad, som 
av stadsarkitektkontoret bedöms som bevarandevärda 
och karaktärsskapande i stadsmiljön. 

5. Kajen jvg
Lindesbergs resecentrum utvecklas för att skapa en 
så effektiv och tillgänglig kollektivtrafiknod i Lindes-
berg och kommunen som möjligt. Det är av avgöran-
de betydelse att resecentrum upplevs som attraktivt 
och tryggt för att kunna öka antalet resenärer med tåg 
och buss. Kommunens mål är även att koppla rese-
centrum allt tydligare till stadskärnan, genom tydliga 
stråk, genomgående formspråk i stadsmiljön. Vidare 
är det av stor vikt att minska järnvägens barriäreffekt 
genom att skapa en bättre, tryggare och mer inbju-
dande passage under järnvägen under järnvägen, för 
att på det sättet koppla resecentrum bättre till denna 
delen av staden samt den större pendlarparkering som 
finns öster om järnvägen. 

En önskan finns om en naturlig koppling mellan By-
tesgatan, Flugparken och resecentrum. Tillsammans 
kan dessa utgöra en inbjudande port till staden för 
resande med kollektivtrafik. Själva stationsbyggnaden 
är enligt projektet ”Mer koll” tänkt att utvecklas och 
på ett tydligare sätt knytas till Resecentrum. Detta 
projekt är nu avslutat. Kommuen arbetar nu mot en 
omgestaltning av resecentrum. 

För mer information om utvecklingen hänvisas till 
projektet ”Mer koll”, Morgondagens kollektivtrafik,  
Lindesbergs Resecentrum - Förstudie. 
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7. Kvarteret Pipan blandad bebyggelse, Kris-
tinakyrkan, verksamheter samt restauranger 
mot Flugparken
Kvarteret Pipan, som gränsar mot Flugparken med 
ett antal restauranger och butiker utgör en viktig del 
av det primära rörelsestråket genom stadskärnan. By-
tesgatan som passerar mellan kvarteret och Flugpar-
ken föreslås stängas för biltrafik och omgestaltas med 
ny markbeläggning och på ett bättre och tydligare sätt 
knytas samman med parken. Restauranger utmed ga-
tan ges möjlighet att göra permanenta uteserveringar 
på Bytesgatan. Tanken är att gatan blir en förlängning 
av parken, samtidigt som det finns plats för gående 
att passera till och från resecentrum. I och med denna 
omgestaltning flyttas de parkeringar som finns utmed 
kvarteret till ett annat läge, möjligtvis i anslutning till 
stationshuset. 

8. Flugparken
Hela området kring Flugparken bör utvecklas för att 
få en trevligare och framförallt livfullare stadskärna. 
Genom en upprustning av Flugparken, fler perma-
nenta funktioner i parken samt genom att möjliggö-
ra att intilliggande restauranger kan ha uteservering 
i parken under sommarsäsongen så kommer parken 
vitaliseras och förhoppningsvis nyttjas i en större ut-
sträckning. Parken bör generellt kopplas tydligare till 
Bytesgatan och stationshuset/järnvägsstationen. Det-
ta kan ske visuellt genom en återkommande markbe-
läggning, trädplanteringar som återkommer vid sta-
tionshuset och en gemensam belysningstanke. 

9. Kvartert Kärnan, parkeringshus utmed 
järnvägen
Utifrån det kommande behovet av parkeringar ge-
nom tillägg av bostäder och handel i andra delar av 
planområdet bedöms en påbyggnad alternativt ut-
veckling av parkeringshuset som nödvändig för att 
avhjälpa situationen. 

Utifrån den tänkta utvecklingen av Flugparken kom-
mer parkeringshuset inom detta kvarter att upplevas 
som mycket mer centralt än vad det gör idag. Man 
parkerar enkelt bilen i parkeringshuset och promene-
rar sedan genom den vackra Flugparken till närlig-
gande restauranger och butiker. 

 

11. Kvarteret Hatten, blandad bebyggelse 
med verksamheter som Systembolaget och 
Knuts herrmode
Den befintliga bebyggelsen i kvarterets sydvästra del 
är intressant, och skapar karaktär till området. Den 
kringbyggda stadsgård som ligger invid korsningen 
Kungsgatan/Smedjegatan är dessutom omnämnd i 
Bevarandeplan 1981 och är av stort kulturhistoriskt 
värde och skall bevaras. Bebyggelsen mot Kristinavä-
gen bedöms däremot kunna ersättas med ny bebyg-
gelse. Genom att skapa en effektivare parkeringslös-
ning inom hela planområdet kan markparkeringarna 
samt bebyggelsen mot Kristinavägen ersättas med be-
byggelse i 3-5 våningar och i vissa lägen upp till 8 vå-
ningar.. Viktigt är att tillkommande bebyggelse på ett 
tydligt sätt sluter kvarteret mot gatan. Handel samt 
andra serviceinriktade ändamål ska vara lokaliserade 
till bottenvåningen. Ovan en bottenvåning med han-
del kan kontor alternativt bostäder lokaliseras i minst 
två våningar. Entréer till butiker, lokaler samt bostä-
der ska vara orienterade mot Smedjegatan samt Kris-
tinavägen för att bidra maximalt till liv och rörelse 
utmed gatorna. Bottenvåningarna ska generellt vara 
öppna och inbjudande med skyltfönster och entréer. 

12. Kvarteret Bromsen, blandade verksam-
heter, Willy´s och Norrtullstorget
Genom en utveckling av kvarteret med plats för yt-
terligare handelsytor, bostäder och annan service, 
samt genom en mer tillgänglig och attraktiv torgyta 
kan detta kvarter bli en viktig central punkt i staden. 
Kvarteret skapar förutsättningar för liv och rörelse 
samt plats för möten och samtal. Målet är att kvarte-
ret ska slutas mot gatan med en tydlig kvartersstruk-
tur, samtidigt som plats skapas för en mötesplats med 
fina sittplatser, belysning och andra element passande 
den allmänna platsmarken. Samtliga tillkommande 
butiker, servicelokaler samt bostäder ska ha entré mot 
torg eller gata. Generellt gäller att tillkommande be-
byggelse bör uppföras i 3-5 våningar och i vissa lägen 
upp till 8 våningar.

I vinkel mot korsningen Smedjegatan/Kungsgatan 
ligger en tvåvånings träbyggnad, vilken är upptagen 
i Bevarandeplanen från 1981 som byggnad av stort 
kulturhistoriskt värde och som skall bevaras. 



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun

15

Planprogram för norra stadskärnan, Lindesberg  •  2014.11.25

13. Kvarteret Ängen, blandade verksamhe-
ter, ICA  
Inom detta kvarter finns de största utbyggnadsmöj-
ligheterna genom markparkeringen öster om ICA. 
Genom tillskapande av en mer effektiv parkerings-
lösning i parkeringshus inom en del av ytan alterna-
tivt parkeringsgarage kan det befintliga och framtida 
parkeringsbehovet säkras. Samtidigt som mark frigörs 
för ytterligare handel samt andra funktioner som bör 
lokaliseras centralt i bottenvåningen i kombination 
med bostäder på de övre våningarna. Generellt gäl-
ler att tillkommande bebyggelse bör uppföras i 3-5 
våningar och i vissa lägen upp till 8 våningar. Kopp-
gatan blir en viktigare koppling mellan Kristinavägen 
och Kungsgatan. Entréer för butiker, andra lokaler 
samt bostäder ska vara vända mot Koppgatan, torget 
alternativt Kungsgatan. Vissa entréer kan även vändas 
mot Norrtullsgatan, denna gata kommer dock inte 
ha samma centrala funktion som Smedjegatan och 
Koppgatan. 

14. Kvarteret Bottnare, apotek, bibliotek och 
café samt serviceboende, mellan Norrtull-
storget och Loppholmarna 
Kvarteret Bottnare, innehåller både verksamheter och 
bostäder, och är idag relativt färdigbyggt. Mot Kungs-
gatan bör kvarteret ha verksamheter och lokaler som 
naturligt hör till centrum. Mot Loppholmarna och 
strandpromenaden lämpar sig bostäder bäst. Det är 
av stor vikt att beakta strandpromenadens kvaliteter 
vid förtätning. 

15. Kvarteret Bägaren, Lindesbergs vård-
central, mellan Kungsgatan och 
Loppholmarna
Kvarteret Bägarens stora målpunkt är Lindesbergs 
vårdcentral. Verksamhetslokalen ligger i den västra 
delen av kvarteret och planeras att flyttas. Inom den-
na delen av kvarteret bedöms ny plats för bostäder 
kunna skapas i form av stadsradhus alternativt flerbo-
stadshus. Viktigt är att tillkommande bebyggelse in-
ordnar sig i den befintliga kulturhistoriskt värdefulla 
miljön. Mot Kungsgatan bör kvarteret ha verksamhe-
ter och lokaler som naturligt hör till centrum, vilket 
finns idag.  En faktor att förhålla sig till inom den-
na del av stadskärnan är översvämningsrisken utmed 
Lindesjön, se Risk för översvämning, sid 41.

16. Kvarteret Rudan, mellan Kungsgatan och 
Bottenån samt Loppholmarna
Merparten av bebyggelsen inom kvarteret Rudan 
härstammar från före branden 1869. Mot Lopphol-
marna och strandpromenaden utgörs kvarteret av 
en markparkering samt en vacker uppväxt trädgård. 
Markparkeringsytan bedöms kunna bebyggas med 
stadsradhus alternativt flerbostadshus. Viktigt är dock 
att tillkommade bebyggelse inordnar sig i den befint-
liga kulturhistoriskt värdefulla miljön till bland annat 
skala och våningsantal. En faktor att förhålla sig till 
inom denna del av stadskärnan är översvämningsris-
ken från Lindesjön, se vidare rubrik Risk för över-
svämning, sid 41.

17. Loppholmarna 
Loppholmarna har ett unikt läge och bör utvecklas 
som Lindesbergs nya stads-och aktivitetspark med 
rum för bad och andra aktiviteter. Ett utomhusbad 
tillgängligt för alla med rullstolsramp, toalett, om-
klädningsrum, många sittplatser, ny grillplats, beach-
vollybollplan, hängmattor, soldäck, scen är exempel 
på vad som kan utvecklas här. 

För att möjliggöra naturbad vid Loppholmen krävs 
eventuellt åtgärder i form av muddring och dagvat-
tenåtgärder. Vilka åtgärder som krävs ska utredas vi-
dare. Möjlighet till alternativt bad, exempelvis utom-
huspool kan även komma att utredas.

För att förbättra tillgängligheten och funktionen som 
länk mellan centrum och de västra delarna av staden 
föreslås att en ny bro byggs till Loppholmen. En bro 
från Bytesgatan som leder till Resecenrum skulle leda 
till ökade gångflöden genom parken och genom att 
området blir mer välbesökt upplevs det även som 
tryggare. 

Utveckling av de centrala 
delarna av Norra stadskärnan 
Kommunen har valt att i detta planprogram ta fram 
en idéskiss på utveckling av planområdet. Detta för 
att tydliggöra hur den tänkta utvecklingen av de mest 
centrala kvarteren kan komma att se ut. Målet är att 
ta till vara befintliga rörelsestråk som löper genom 
staden och utveckla handel kring dessa. 
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Idéskiss för utveckling av 
Lindesbergs centrum
Idéskissen innebär en utveckling av de mest centrala 
gatorna i Lindesberg. Målet är att rusta upp de centra-
la gatorna, genom sammanhängande markbeläggning, 
trevlig belysning, sittplatser och möjligheter till möten 
samt aktiviteter. Målet är även att skapa goda förut-
sättningar för lindesbergsborna att kunna tillgodose 
sitt behov av shopping i den egna staden. 

Vidare ska den ”lilla skalan” som är tydlig i Lindes-
berg vara tongivande och byggas vidare på. I tillkom-
made bebyggelse skapas effektiva butiksytor i centrala 
lägen. Ovan butikslokalerna föreslås i vissa lägen 
bostäder att etableras, både i form av lägenheter och 
stadsradhus. 

”Levande och mysig småstad, där 
Lindesbergsbornas behov av han-

del och service tillgodoses samt med 
goda möjligheter till aktiviteter.”

Stort fokus ligger även på att utveckla de stråk som 
redan idag är väletablerade, bl.a. det som löper i 
öst-västlig riktning genom stadskärnan, från rese-

centrum via Bytesgatan-Smedjegatan och vidare mot 
Lindesbergs arena. 

Utifrån Lindesbergs stads storlek bedöms Norrtull-
storget vara en för liten torgyta och den bedöms heller 
inte vara ändamålsenligt utifrån funktionen som 
medborgarnas torg och mötesplats i staden. I och 
med planprogrammets förslag kommer Smedjegatan 
att få en ännu tydligare central roll. Därför föreslås i 
skisserna en mindre flytt, utökning och omgestaltning 
av torget. Platsen ska vara öppen, inbjudande och 
tillgänglig dygnet runt, för alla.    

En utveckling inom kvarten Ängen, Bromsen och 
Hatten, som är de kvarter som idag innehåller mesta 
möjliga potential, kommer att ske utifrån befintliga 
fastighetsägares intresse av att utveckla den egna fast-
igheten. Detta kommer att innebära större variation i 
kommande bebyggelse, vilket ska ses som positivt. To-
talt inom dessa kvarter uppskattas ca 15 000 kvm fast-
ighetsyta att finnas som kan utvecklas. I vissa fall kan 
befintliga byggnader att rivas för att ge plats till nya, i 
andra fall tas befintliga markparkeringar i anspråk. 

Då inget större parkeringsgarage föreslås kommer 
andra parkeringslösningar att behöva studeras, dels 
föreslås parkeringshus byggas i anslutning till de nya 
butikslokalerna. 

Illustration nedan: Smedjegatan, sedd från öster, har fått en annan karaktär och fungerar nu mer som en mötes-
plats och torg. I fonden syns Blombergskahuset och Göransonska gården. Bilarna samsas i gaturummet med de 
oskyddade trafikanterna. 
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+  Förstärker Lindesbergs stad som fin små stad.
+  Ger underlag för kommuninvånarna att   
 tillgodose sitt behov av handel i den egna staden.
+  Möjliggör en småskalig utbyggnad i etapper,  
 utbyggnad efter respektive fastighetsägares  
 initiativ. 
+  Stor möjlighet för kommunen att skapa ett  
 attraktivt centrum för medborgarna.  
+  Ger ett helhetstänk kring gatumiljön i 
 centrum, sammanhängande gatumöblering. 
+ Tar fokus på ett stråk från resecentrum 
 genom staden mot Lindesbergs arena. 

Fördelar, nackdelar samt frågor att arbeta vidare med

- Riskerar att ge en ökad belastning av biltrafik  
 på kringliggande gator.
-  Innebär troligtvis stora invensteringskostna- 
 der i gatumiljön för kommunen.
- Kräver att kommuen tar projektledaransvar.

?  Hur löser man frågan om parkering, räcker  
 en småskalig lösning utifrån dagens 
 använding av bilen
?   Hur löser man finansieringen
?  Kan detta fungera utifrån trender inom 
 handelsmönster som konsumenter idag har

Illustration ovan: Bytesgatan sedd från väster, gågatan har bl.a. fått ny markbeläggning och fina uteserveringar i 
bra solläge. Kopplingen till Flugparken och resecentrum är nu självklar. I fonden syns resecentrum. Nedan: Kopp-
gatan sedd från öster. Den befintliga parkeringen har ersatts med bebyggelse i två-tre våningar, butiker i bottenvå-
ningen och bostäder på våning två och tre. 
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5. Förutsättningar 
Styrdokument, tidigare ställningsta-
ganden, planer, program och 
utredningar

Gällande översiktsplan för Lindesbergs 
kommun samt Centrumplan för Lindesbergs 
tätort

Enligt översiktsplanen, antagen 2007, gäller ”Om-
rådesplan för centralorten Lindesberg”, 1981, och 
”Centrumplan för Lindesbergs tätort”, 1990 som 
fördjupade delar av översiktsplanen. Den sistnämnda 
planen gäller som styrinstrument för innerstaden 
och den förstnämnda för övriga delar av tätorten. 
Trafikstrukturen in mot centrum behandlas således 
i områdesplanen och frågor rörande Lindesbergs 
centrum i centrumplanen.

Centrumplanen framhåller vikten av förstärka 
Lindesbergs centrum som uttryck för Lindesbergs 
särprägel och identitet samt som historiskt nav i Lin-
desbergs administrativa, kommersiella och kulturella 
liv.

I planen framhålls vikten av organisera aktiviteter 
och verksamheter i stråk. Kontakten med Lindesjön 
är ett unikt särdrag och koncentrationen av handel 
och övrig verksamhet utmed Kristinavägen, runt 
Norrtullstorget med varuhallar, bibliotek och badhus 
framhålls som viktiga förutsättningar i den framtida 
centrumplaneringen.

Handeln i centrum är nästan uteslutande lokalise-
rad utmed Kristinavägen och Kungsgatan, på de-
len mellan Norrtullsgatan och Södra Torggatan. I 
planen framhålls vikten av att hela området framöver 
utnyttjas för handelsetableringar. Särskilt bör tvärga-
torna mellan Kungsgatan och Kristinavägen, som är 
idag innehåller få butiker, förstärkas med nya butiker 
och verksamheter. Störst förutsättningar för detta 
bedöms enligt centrumplanen finnas på Koppgatan, 
Smedjegatan och Skolgatan.

I fråga om tillkomst av nya arbetsplatser och bostä-
der utpekas bl a kv Bromsen, Hatten och Ängen. Kv 
Ängen och Bromsen utpekas dessutom som ”ange-

lägna stadsbyggnadsåtgärder”. Bl a föreslås varuhal-
larna påbyggda med bostäder i en till två våningar. 
Utefter Koppgatan och Smedjegatan föreslås att 
obebyggda gatuavsnitt bebyggs. Inom detta område 
föreslås också en förstärkning av möjligheten till 
korttidsparkering genom utökad markparkering och 
uppförande av parkeringsdäck. Genomfartstrafik 
förbi centrum föreslås gå över Banvägen. 

FÖP -arbete pågår
Lindesbergs kommun har parallellt arbetet med 
planprogrammet tagit fram en fördjupning av över-
siktsplanen för Lindesbergs stad.

Syftet med planen är att visa en tydlig inriktning för 
det framtida stadsbyggandet i Lindesberg. Vidare ska 
planen skapa förutsättningar för en positiv utveck-
ling av Lindesbergs stad genom att ta tillvara och 
bygga vidare på stadens kvaliteter såsom närheten 
till Lindesjön, Strandpromenaden, omgivande natur, 
en vacker stadskärna och goda kommunikationer. 
Planen utreder framtida bostads- och verksam-
hetsområden, lokaliserar värdefulla grönområden, 
utreder infrastruktur samt den framtida utvecklingen 
av Lindesbergs centrum. Fördjupningen av översikts-
planen antas i december 2014. 

Arbetet med detta planprogram samt efterföljande 
detaljplaner kommer att ligga i linje fördjupningen 
av översiktsplanen för Lindesbergs stad. 

Program
Gällande strategier och riktlinjer som planprogram-
met beaktar. 

Utvecklingsstrategin 2012 – 2015, antagen 2012, i 
vilken kommunen anger följande mål: 
- Utveckla Lindesbergs centralort som ett attraktivt 
handelscentrum i norra
Örebro län.

Klimatstrategi 2010 – 2013 Lindesbergs kommun, 
antagen 2010

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs 
kommun



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun

19

Planprogram för norra stadskärnan, Lindesberg  •  2014.11.25

Utredningar 
Följande utredningar och uppsatser har gett planpro-
grammet bra bakgrundsfakta. 

• Trafikutredning Lindesberg september 2013, 
Sweco
• Stadsmiljöprogram, Lindesbergs kommun, ej 
antagen, 
• Centrumutveckling ”Preliminär projektpresenta-
tion” Bergis! 2012-12-06
• Fotgängarens plats i stadsrummet – en analys av 
det sociala livet i Lindesbergs nordvästra stadskärna, 
Axelsson 2006.
• Bo och pendla i Lindesberg – Hur kan Lindesberg 
bli en attraktivare boendeort? Adrian Bucher 2007

bild: Kristinavägen, vy mot norr
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Riksintressen 
Planområdet omfattas av två riksintressen. Riksin-
tresse för Kulturmiljövården samt riksintresse för 
kommunikationer. Riksintressen bevakas av länssty-
relsen och får inte skadas påtagligt av exempelvis nya 
detaljplaner samt byggprojekt.

Riksintresse för kulturmiljövården - 
Lindesberg [T 40] 
Större delen av Lindesbergs stadskärna, däribland 
delar av det aktuella planområdet, omfattas av riks-
intresset för kulturmiljövården, Lindesberg T 40. 
Värdetexten för riksintresset för kulturmiljövården, 
Lindesberg T 40, är enligt följande: 

Motivering: 
Småstadsmiljö som visar centralmaktens strävan vid 
1600-talets mitt att grunda nya städer för att främja 
den för riket viktiga bergshanteringen samt den förin-
dustriella stadens bebyggelse och liv. 

Uttryck för riksintresset: 
Den rätvinkliga rutnätsplanen från 1644. Tomtstruk-
tur, äldre småskalig trästadsbebyggelse med större stads-
gårdar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större 
stenbyggnader vid kyrkan och torget.

Kommunen arbetar under hösten 2013 med en för-
djupad beskrivning av kulturmiljön. Detta då ovan 
angivna värdetext bör utvecklas för att ge ett tydli-
gare stöd åt kommunen i stadsbyggnadsfrågor och 
arbetet med bygglovshandläggning. Se vidare 

Riksintresse för kommunikationer Bergslags-
banan, Ställdalen-Frövi
Hela järnvägens sträckning genom Lindesberg är av 
Riksintresse för kommunikationer. 

Funktionsbeskrivning: Bergslagsbanan är av natio-
nell betydelse och sträcker sig mellan Gävle och Kil. 
Banan ingår i det utpekade strategiska godsnätver-
ket. 

Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av före-
slagen utveckling av stadskärnan utifrån detta plan-
program. De förslag som presenteras bedöms kunna 
ge ett bättre underlag för resande med persontåg på 
Bergslagsbanan. 

Bild 1: Äldre lagerbyggnad utmed Järnvägsgatan, som stads-
arkitektkontoret anser vara ett fint inslag i stadsmiljön och 
som bör bevaras. Bild 2: Bebyggelse utmed Skolgatan av stort 
kulturhistoriskt värde, inom riksintresset för kulturmiljövår-
den och planområdet. Bild 3: Bebyggelse utmed Kungsgatan 
av stort kulturhistoriskt värde, inom riksintresset för kultur-
miljövården och planområdet. 

1.

2.

3.
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Planprogrammets avgränsning 

Byggnad av stort kulturhistoriskt värde. 
Skall bevaras (Q).  ur Bevarandeprogram, 
Områdesplan för centralorten Lindesberg, 
1981

Byggnad av kulturhistoriskt värde. Bör 
bevaras (q). ur Bevarandeprogram, Områ-
desplan för centralorten Lindesberg, 1981

Byggnader som är karaktärsskapande och 
fina inslag i stadsmiljön. Bör bevaras. (Be-
dömning gjord av stadsarkitektkontoret)

Bebyggelse av kulturhistoriskt värde samt 
karaktärsskapande element i stadsmiljön

Riksintresse för kulturmiljövården
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Strandskydd
För Lindesjön gäller de generella strandskyddsbe-
stämmelserna. Skyddszonen utgår från 100 m från 
vardera sidan om strandkanten och omfattar både 
land och vatten, inklusive undervattensmiljön. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förut-
sättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-
områden samt till att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Samtliga kvarter utmed Bottenån och Lindesjön 
ligger inom skyddszonen för strandskyddet. I even-
tuellt kommande detaljplanearbete för dessa kvarter 
kommer frågan om upphävande av strandskydd att 
behandlas vidare. 

Historik stadsutveckling*
*källa: Riksintressen i KNÖL-kommunerna, 2012

”Lindesberg är en småstad med ursprung som 
medeltida handelsplats. Stadens prägel återfinns 
såväl i den äldre trästadens intima karaktär med låga 
handelsträdgårdar som i det sena 1800-talets och 
1900-talets kommersiella handels- och stenstads-
sepok.” 

Lindesberg växte som handelsplats under medel-
tiden på den smala åsen på Lindesjöns nordöstra 
strand. Det dåtida Lindesås blev tidigt centrum 
för handel med den omgivande bergslagsbygden i 
Lindesbergslag. Kyrkbyn Lindesås fick sina stadsrät-
tigheter 1643 och kom då att bli Lindesbergs stad. 
En permanent köpmannabosättning fanns redan då. 
Lindesberg var och förblev centrum för järnhandeln 
och lyckades trots hårt motstånd från Arboga att 
behålla sina stadsprivilegier.

1644 upprättades en stadsplan utifrån det då rå-
dande rutnätsidealet med räta vinklar. Planområdet 
ligger inom det geografiska område som stadsplanen 
omfattar och ses än idag som en del av Lindesbergs 
stadskärna. Kungsgatan som löper i nordsydlig rikt-
ning i stadsplanen fungerar som en bred huvudgata 
genom staden och korsas av tvärgator som löper i 
östvästlig riktning mellan Lindesjön och Kyrkberget. 
Lindesbergs torg, Rådhustorget utgjorde historiskt 
stadens handelsplats direkt söder om kyrkan. Direkt 
öster om Rådhustorget ligger även stadsparken. 

Rådmanstorget var handelstorget där alla typer av 
kommers förekom. Runt torget ligger än idag bygg-
nader som historiskt kantade torg, kyrkan, Stadshot-
ellet, Rådhuset och större bostadshus. Från Södra 
torggatan, som utgör torgets södra avgränsning, och 
österut finns än idag en tydlig axel som binder sam-
man torget med Kyrkberget.

Stora delar av stadskärnan har förnyats som följd av 
de stadsbränder som drabbade staden under 1600- 
och 1800-talen, nya stadsplaner togs även fram för 
stadens utvidgning och nya ideal. Centrala Lindes-
berg präglas än idag av den strikt utformade rutnäts-
planen, och medger långa siktlinjer och utblickar 
mot Lindesjön.
 
Staden har på senare tid vuxit framförallt norrut. 
Det är i denna riktning som årsringarna syns tyd-
ligt. Här finns idag eller flertal bostadsområden för 
friliggande enfamiljshus, sjukhus, skolor, verksam-
hetsområden mm.  

1.
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Karta 1: 1644 års stadsplan, Karta 2 : 1776 års stads-
plan, Karta 3: 1876 års stadsplan, Karta 4: 1907 års 
stadsplan

2.

4.

3.
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stenhusbebyggelse i tre till fyra våningar finns intakt 
kvar vid Rådhustorget. Ett fåtal intima stadsmiljöer 
med smala gatusektioner finns idag endast kvar i 
den norra delen av Kungsgatan, mellan tvärgatorna 
Smedjegatan och Skolgatan. Resterande bebyggelse 
inom den norra delen har ersatts med nyare bebyg-
gelse. Detta som resultat av de stadsbränder som 
härjat men rivits för att ge plats åt ny bebyggelse allt 
utifrån rådande stadsplaneideal genom tiderna. 

Genom de bränder som härjat i framförallt de his-
toriskt centrala delarna av Lindesberg har mycket av 
den äldsta bebyggelsen i staden försvunnit. Detta har 
gjort att den äldsta bebyggelsen idag återfinns inom 
kvarteret Bromsen och Hatten, genom Blombergska 
gården samt Göransonska gården. 

Blombergska gården utgörs av ett vinkelbyggt gatu-
hus i trä i två plan. I bottenplan finns förstorande 
skyltfönster mot gatan. Byggnaden har enligt upp-
gifter uppförts 1795. Fasigheten är i privat ägo, och 
fastighetsgränsen mötet hörnet på livsmedelsbutiken 
Willys, vilket gör att många personer passerar över 
fastighten från Willys parkering till Norrtullstorget. 

Göransonska gården utgörs av en enplans vinkel-
byggt gatuhus i trä bestående av en äldre del som är 
belägen längs Smedjegatan och inåt gården.  De tim-
rade delarna av gården härrör från 1700-talet, övriga 
delar tillkom vid slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Lindesbergs kommun äger denna fastig-
het som idag inhyser restaurang och klädbutik. 

Fornlämningar 
Hela planområdet förutom kvarteren längst i norr 
och nordöst ingår i ett område där kulturlager kan 
väntas påträffas från 1600-talsstaden, enligt Riks-
antikvarieämbetets Fornsök, karta på sid 23. Inga 
faktiska utgrävningar har tidigare genomförts inom 
planområdet i samband med tidigare detaljplaner 
och byggnationer. Eventuellt framtida behov av 
utgrävningar kommer att utredas i samråd med 
länsstyrelsen. Hela planområdet kan enligt länssty-
relsen ingå i ett skyddsområde till själva fornminnets 
avgränsning. 

Typologi i den historiska stadskärnan
Fram till mitten på 1800-talet bestod i stort sett 
all bebyggelse i Lindesberg av träbyggnader i en 
till maximalt två våningar. Utmed den norra delen 
av Kungsgatan återfinns fortfarande denna typ av 
bebyggelse, som då utgör stadens äldsta byggnader. 
Kringbyggda handelsgårdar, med boningshus mot 
gatan medan ekonomibyggnader, uthus och hant-
verkslokaler ryms inåt gården. 

Vid det historiska centrumet av Lindesberg, Råd-
hustorget och krönet av Kungsgatan, finns ett flertal 
pampiga stenhus uppförda i slutet av 1800-talet och 
början på 1900-talet. Dessa visar på den stenbygg-
nadsepok som tar sin början efter 1869 års stads-
brand. Här är bebyggelsen högre med mellan tre till 
fyra våningar. 

Lindesbergs stadsutveckling syns tydligt än idag. 
De byggnader som tidigare utgjorde centrum med 

1.
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6.

Bild 1: Blombergska gården i korsningen Kungsgatan/
Smedjegatan. Bild 2: Rådhustorget utmed Kungsga-
tan. Bild 3: Smedjegatan (1979). Bild 4: Rådhuset 
utmed Kungsgatan. Bild 5: Kungsgatan, anläggandet 
av Norrtullstorget. Bild 6: Kristinavägen, Flugparken 
till vänster i bild?. Bild 7: Korsningen Bytesgatan/Kris-
tinavägen. Bild 8: Karta över Lindesberg 1878.  Källa 
samtliga bilder: http://arkiv.lindesberg.se

7.

8.
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6. Området idag 
Centrala funktioner och platser 
Idag utgörs stadskärnan av två huvudgator för handel 
i nordsydlig riktning – Kungsgatan samt Kristinavä-
gen. Gatorna har olika karaktär där Kungsgatan tyd-
ligt syns som den historiska paradgatan med gatsten, 
medan Kristinavägen idag är den primära affärsgatan 
samt delvis fungerar som genomfartsled genom sta-
den. Tvärgatorna i stadskärnan, förutom Smedjega-
tan, innehar ingen nämndvärd funktion i centrum, 
dessa utgör till stor del gator med flerbostadsbebyg-
gelse. Smedjegatan utgör dock ett viktigt stråk mellan 
de två huvudgatorna. 

Centrum för handeln har flyttats norrut från det his-
toriska Rådhustorget och kan idag sägas omfatta plan-
området och mer exakt kvarteren Bromsen, Hatten 
och Ängen med Kungsgatan och Kristinavägen i höjd 
med kvarteren.  Anledningen till denna förflyttning 
av centrum kan vara järnvägens placering, den övre 
delen av stadskärnans koppling till den resterande sta-
den och de demografiska förutsättningar som råder 
med merparten av bostäderna i Lindesberg norr om 
planområdet. Idag utgör Norrtullstorget den punkt 
som funktionellt ses som ”torget”/mötespunkten i 
staden. Kring denna plats ligger flera viktiga funktio-
ner, så som matvarubutiker, apotek, bibliotek, samt 
ett antal mindre klädbutiker. Därtill finns två större 
parkeringar i anslutning till livsmedelsbutikerna. 

Generellt så finns idag få målpunkter för allmänhet-
en inom de södra delarna av stadskärnan, medan det 
i anslutning till den norra delen av densamma idag 
finns badhus, gymnasieskola, resecentrum, Lindes-
bergs arena, flera större butiker mm. De stora rörelse-
stråken som löper genom staden utgår från de viktiga 
målpunkterna,  vilka ligger i den norra delen av stads-
kärnan. Smedjegatan samt Kungsgatan och Kristina-
vägen i höjd med Smedjegatan utgör de gator som 
passeras av flest personer dagligen. 

Bild ovan: Flugparken med Resecentrum i fonden. Bild 
nedan: Två av planområdets stora målpunkter ICA och 
Willy´s, Koppgatan. 



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun

27

Planprogram för norra stadskärnan, Lindesberg  •  2014.11.25

B
ot

te
nå

n 

1 0 0  m
1 : 4 0 0 0 ( A4 )

Planprogrammets avgränsning 

Vårdcentral

Badhuset 
Energikällan

Bibliotek

Större offentliga målpunkter

 
Större butiker som utgör viktiga målpunkter 

Rörelsestråken genom staden

K
ristinavägen 

K
ungsgatan  

Flugparken 

Loppholmarna 

Norrtulls-
torget 

Smedjegatan

Koppgatan

Bytesgatan

Norrt
ullsgatan

Floragatan

Kaplandsgatan

Skolgatan

Lindesjön

Köpmangatan

Prästgatan

Norra
 Torggatan

Södra To
rggatan

Rådhus-
torget

Järnvägsgatan 

Järnvägsstationen/

R
esecentrum

Lindesbergs 
arena

Borgmästaregatan

Bergsm
ansgatan



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun

28

Planprogram för norra stadskärnan, Lindesberg  •  2014.11.25

1. Kvarteret Vargen, Energikällan och 
gamla Kirurgen
Kvarteret Vargen har en historia med offentliga bygg-
nader, idag med Lindesbergs badhusanläggning samt 
Bergslagens miljö- och byggförvaltnings kontor, 
Gamla Kirurgen. I kvarterets västra del utmed Bot-
tenån, låg tidigare en mindre skolbyggnad, denna har 
dock rivits under hösten 2013. Kvarteret är ett av två 
kvarteret inom planområdet som innehåller en park-
miljö, med uppväxta träd och anlagda gräsytor. 

2. Kvarteren Bågen och Pilen, 
bostadskvarter norr och söder om Flo-
ragatan 
Kvarteren Bågen och Pilen utgörs av bostadskvar-
ter med både flerbostadshus och större enfamiljshus 
i två våningar. Inom kvarteret finns en variation i 
både fasadmaterial, ålder, formspråk. I kvarten finns 
fina uppväxta trädgårdar som är en stor kvalitet både 
inom och i anslutning till området. Kvarteren ligger 
centralt och stationsnära i staden, vilket gör kvarteren 
intressanta för förtätning. 

3.Kvarteret Hornet, kvarter med äldre 
bebyggelse öster om Kristinavägen, 
mellan Norrtullsgatan och Koppgatan
Kvarteret Hornet utgörs av bostadsbebyggelse i fler-
bostadshus och enfamiljshus med inslag av mindre 
verksamheter. Uppväxta trädgårdar och en mindre 
höjd som finns i kvarteret skapar karaktär till områ-
det. Befintlig bebyggelse utmed Kristinavägen finns 
omnämnda i Bevarandeplan från 1981, som byggan-

der av kulturhistoriskt värde som bör bevaras. Utöver 
dessa gör stadsarkitektkontoret bedömningen att yt-
terligare två-tre byggnader, två enfamiljshus och ett 
uthus, är bevarandevärda och karaktärsskapande för 
stadsmiljön. 

4. Kvarteret Kajen, kvarter med verk-
samheter – golvbutik och Nerikes Alle-
handa. 
Kvarteret ligger centralt i Lindesberg mellan Järnvägs-
gatan och järnvägen. Befintliga verksamheter är loka-
ler för Nerikes Allehanda samt en golvbutik. Inom 
kvarteret finns även en större lagerbyggnad som stads-
arkitektkontoret bedömer vara bevarandevärd och ka-
raktärsskapande för stadsmiljön. 

5. Kajen jvg, Lindesbergs resecentrum
Kvarteret Kajen jvg, utgörs av stations- och järnvägs-
området, stationsbyggnaden samt delar av Bangatan 
och Järnvägsgatan i anslutning till området. Stations-
huset innehåller kontor, en pizzeria och taxi-verksam-
het. Fotgängare kan passera järnvägen genom en äldre 
smal passage under järnvägen. Genom projektet ”Mer 
koll” har kommunen arbetat med förslag utveckling 
av Lindesbergs resecentrum. Detta projekt är nu av-
slutat. Kommuen arbetar nu mot en omgestaltning 
av resecentrum. 

Bild: Kvarteret Bågen stora innergård sedd från Kap-
lansgatan. 
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6. Kvarteret Orion, blandad 
bebyggelse, verksamheter och 
bostäder mellan Koppgatan och 
Smedjegatan 
Kvarteret ligger öster om Kristinavägen och innehåll-
er framförallt byggnader med kontorslokaler samt bo-
stadsbebyggelse i två-tre våningar. 

7. Kvarteret Pipan, blandad bebyggel-
se, Kristinakyrkan, verksamheter samt 
restauranger mot Flugparken
Kvarteret Pipan, som gränsar mot Flugparken med 
ett antal restauranger och butiker utgör en viktig del 
av det primära rörelsestråket genom stadskärnan. By-
tesgatan som passerar mellan kvarteret och Flugpar-
ken är gångfartsgata men saknar idag den gestaltning 
som denna typ av gata bör ha. Kvarteret är relativt 
färdigbyggt, och mot Kristinavägen och Bytesgatan 
utgör merparten av bottenvåningarna av butiks- och 
restauranglokaler. 

8. Flugparken
Parken passeras dagligen av en stor mängd människor, 
men få nyttjar parken för rekreativa ändamål eller ak-
tiviteter. Genom det centrala läget finns stora möjlig-
heter att få många besökare när väl en bra målpunkt 
utvecklats i parken. Parken har idag eftersatt skötsel, 
och de befintliga träden är i så pass dåligt skick att de 
inom ett par år kommer att behöva tas ner. Det sak-
nas bra sittplatser i parken. 

9. Kvarteret Kärnan, parkeringshus ut-
med järnvägen
Kvarteret Kärnan omfattar ett parkeringshus söder 
om järnvägsstationen. Totalt möjliggörs plats för cir-
ka 115 bilar i tre plan. Parkeringsplatserna på de för-
sta två våningarna är idag uthyrda, medan det översta 
planet möjliggör parkering för allmänhet mot parke-
ringsavgift. 

10. Kvarteret Väduren, väster om Flug-
parken, blandad bebyggelse med bl.a. 
konditori, flerbostadshus och andra 
verksamhetslokaler
Mot Kristinavägen finns inom kvarteret Väduren fler-
bostadsbebyggelse i fyra våningar med verksamhets-
lokaler i bottenvåningen. Infart till kvarteret sker från 
Skolgatan och Bytesgatan. Mot dessa gator är bebyg-
gelsen något glesare och i en till två våningar, för att 
sedan mot Kungsgatan återigen uteslutande stänga 
till kvarteret mot gatan. Mot Kungsgatan är bebyg-
gelsen två-tre våningar. 

11. Kvarteret Hatten, blandad bebyg-
gelse med verksamheter som System-
bolaget och Knuts herrmode
Kvarteret Hatten innehåller en mix av flerbostadshus, 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, parkering och 
handel. Handeln är lokaliserad till Kristinavägen och 
Kungsgatan. Mot Smedjegatan finns en större mark-
parkering för cirka 70 bilar. Bebyggelsen är i en-två 
våningar. Kvarteret Hattens östra del, med bl.a. Sys-
tembolaget utgör en del av Lindesbergs centrum. 
En kringbyggd stadsgård ligger vid korsningen Smed-
Bild: Kvarteret Pipan samt Flugparken. Bytesgatan 
med järnvägsstationen i fonden. 
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jegatan/Kungsgatan, vilken är upptagen i Bevarande-
planen från 1981 som byggnad av stort kulturhisto-
riskt värde och som skall bevaras. 

12. Kvarteret Bromsen, blandade verk-
samheter, Willy´s och 
Norrtullstorget
Detta kvarter tillsammans med Kvarteret Ängen norr 
om kvarteret Bromsen utgör det som idag klassas som 
centrum i Lindesberg. Inom kvarterets nordvästra 
hörn ligger Norrtullstorget som är en mötespunkt 
och plats som passeras av en stor mängd människor 
dagligen. Kvarteret innehåller livsmedelsbutik, kläd-
butik, service, bibliotek, café och markparkering. 
Den stora målpunkten inom kvarteret Bromsen är 
idag matvarubutiken Willy´s som upptar ca 30 % av 
kvarterets totala yta. Willy´s har entré mot Koppga-
tan samt mot Smedjegatan. Övriga butiker i kvarteret 
är lokaliserade mot Kristinavägen samt Kungsgatan. 
Framför livsmedelsbutiken mot Smedjegatan finns en 
markparkering med plats för cirka 30 bilar. Denna 
parkering är till för besökande till Willy´s. 

I vinkel mot korsningen Smedjegatan/Kungsgatan 
ligger en tvåvånings träbyggnad, vilken är upptagen 
i Bevarandeplanen från 1981 som byggnad av stort 
kulturhistoriskt värde och som skall bevaras. 

13. Kvarteret Ängen, blandade 
verksamheter, ICA 
Den stora målpunkten inom kvarteret Ängen är livs-
medelsbutiken ICA som upptar ca 25 % av kvarterets 
totala yta. Invid ICA ligger en större markparkering 
för ca 130 bilar. Mot Kristinavägen finns ytterligare 
butiker, en restaurang mm. Bebyggelsen mot Kristi-
navägen är i tre till fyra våningar, våning två till fyra 
innehåller företrädesvis bostäder. Inom kvarteret finns 
ingen bebyggelse som bedöms vara av kulturhistoriskt 
värde. 

14. Kvarteret Bottnare, apotek, 
bibliotek och café samt seniorboende, 
mellan Norrtullstorget och 
Loppholmarna 
Kvarteret Bottnaren, utgör mot Kungsgatan och 
Norrtullstorget en viktig del av centrum, med både 
bibliotek, apotek samt café. I väster gränsar kvarteret 
mot strandpromenaden, Bottenån samt Loppholmar-
na. En stor del av kvarteret utgörs av seniorboendet 
Linden. I anslutning till strandpromenaden ligger 
även en friliggande villa med en mindre butiksverk-
samhet.  Bodgatan skär genom kvarteret i nord sydlig 
riktning. Inom kvarteret finns ingen äldre bevarande-
värd bebyggelse. 

Bild: Kvarteret Bottnare till vänster i bild samt Bot-
tenån. Kyrkan i fonden. 
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15. Kvarteret Bägaren, Lindesbergs 
vårdcentral, mellan Kungsgatan 
och Loppholmarna
Kvarteret Bägarens stora målpunkt är Lindesbergs 
vårdcentral, som ligger i den västra delen av kvarteret. 
Mot Kristinavägen kantas kvarteret av butiker inrym-
da i en- till tvåvåningsbebyggelse. Vårdcentralen nås 
idag från Bytesgatan. Örebro läns landsting planerar 
att flytta vårdcentralen till ett nytt läge i staden, vilket 
gör att kvarteret står inför en större förändring inom 
kort. 

16. Kvarteret Rudan, mellan Kungsga-
tan och Bottenån samt 
Loppholmarna. 
Merparten av bebyggelsen inom kvarteret Rudan 
härstammar från före 1869 och omnämns i Bevaran-
deplanen från 1981 som bebyggelse av stort kultur-
historiskt värde, som ska bevaras. Mot Kungsgatan 
utgörs bebyggelsen av en- till tvåvåningsbebyggelse 
med butiker i bottenvåningen. Mot Bottenån utgörs 

kvarteret av en större parkeringsplats för besökare till 
vårdcentralen samt en stor trädgård som hör till be-
byggelsen mot Skolgatan samt Kungsgatan. 

17. Loppholmarna
Loppholmarna ingår delvis i planområdet, med den 
östra delen av ön mot Bottenån. Loppholmarna ut-
görs av ett grönområde som i norr har kontakt med 
båda sidorna av Bottenån, genom två broar. Ön nytt-
jas idag inte i så hög grad som den skulle kunna göras. 
Ön ligger centralt i Lindesberg och utgör av en av 
få grön- och rekreationsområden i staden. Utredning 
pågår på Lindebergs kommun för att eventuellt göra 
det möjligt att även nyttja ön för bad, något som his-
toriskt sett varit möjligt men som idag inte rekom-
menderas pga den dåliga vattenkvaliteten i Lindesjön.  

Bild nedan: Äldre bild från Loppholmarna. Då mötes-
plats, och plats för rekreation. källa: www.lindebilder.
se. Bild th: Kvarteret Rudan sett från Bottenån. 
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Rekreation/vegetation
I princip hela planområdet utgörs av hårdgjorda ytor 
idag. Flugparken i anslutning till järnvägsstationen 
utgör det enda anordnade parkområdet inom plan-
området, förutom parkområdet i anslutning till bad-
huset. Här finns uppväxta träd, sittytor, mötesplatser 
samt blomsterplanteringar. 

I anslutning till badhuset Energikällan, kv Vargen, 
finns viss vegetation med ett flertal uppväxta lövträd 
och gräsytor. Inom detta område finns dock inga di-
rekta sittytor för allmänhet men grönskan tillför dock 
mycket till stadsrummet. Detsamma gäller vegetatio-
nen inom kvarteret Pilen i norr som utgörs av fler-
bostadshus och friliggande enfamiljshus. Här utgörs 
vegetationen av uppväxta trädgårdar som fruktträd 
och gräsytor.  I gällande detaljplaner är gräsytorna i 
kvarteret Vargen reglerade som park samt allmänt än-
damål.

Loppholmarna som delvis ingår i planområdet utgör 
också ett grön- och rekreationsområde. Hela området 
utgörs av en större gräsyta med grusade gångvägar. 
Utmed sjökanten finns en mängd uppväxta träd, och 
större buskage. 

I tätorten Lindesberg är det inte långt till rekreation 
och vegetation. Planområdet är en del av Lindesbergs 
stadskärna och har direkt anslutning till vandringsle-
den ”Lindesjön runt”. Närmsta sammanhållna grön-
område är Kyrkberget direkt öster om planområdet, 
öster om järnvägen. Ca 2 km sydöst om planområdet 
ligger Tempelbackens naturreservat, även det en del 
i ”Lindesjön runt”. Lindesby ligger strax väster om 
planområdet. 

Service och handel
Planområdet är en del i Lindesbergs stadskärna med 
ett utbud av handel, service, bibliotek, mataffär samt 
post m.m.

Handeln är idag utspridd utmed stora delar av Kris-
tinavägen och Kungsgatan. Största koncentrationen 
finns runt Norrtullstorget, med de stora målpunkter-
na ICA och Willy´s. Generellt finns relativt få bu-
tikskedjor etablerade i Lindesberg, med undantag för 
t.ex. Team Sportia, ICA, Willy´s, Audio video, Syn-
sam, Specsavers, Subway samt Akademibokhandeln. 
Övriga handlare är enskilda klädesbutiker, blomster-
affärer, mm. 

Enligt en undersökning som tagits fram av handels-
gymnasiet i Lindesberg på uppdrag av Upplev Lindes-
berg så handlar få ungdomar i Lindesberg. De hand-
lare som finns upplever en situation där allt mindre 
handel sker i Lindesberg. Externköpcentrumet Ma-
rieberg söder om Örebro bedöms vara den allt mer 
lockande handelsplatsen för Lindesbergsborna.

Enligt Upplev Lindesberg och fastighetägare i Lin-
desberg finns det en stor brist på större effektiva bu-
tikslokaler, vilket gör att nya ytkrävande butikskedjor 
inte kan etablera sig i stadskärnan.   

Offentlig service
Vårdcentral finns direkt väster om planområdet i höjd 
med Bytesgatan. Just nu pågår ett arbete för att hitta 
en ny placering för vårdcentralen i Lindesberg. 

Närmaste förskola är Ågårdens förskola som ligger i 
direkt anslutning till den norra delen av planområdet. 

Lindesbergs bibliotek ligger inom planområdet invid 
Norrtullstorget. Likaså gör kommunens förvaltning 
Näringsliv och utveckling. 

Lindesbergs lasarett ligger cirka 0,8 km norr om plan-
området. Närmaste grundskola (åk 1-6) är Kristina-
skolan, cirka 500 m söder om planområdet. Närmaste 
grundskola för åk 7-9 är Stadsskogsskolan, cirka 1,5 
km norr om planomårdet. Lindesbergs gymnasiesko-
la, Lindeskolan, ligger direkt väster om Lindesbergs 
Arena, cirka 500 m från planområdet.  

Bild nedan: Befintlig grönstruktur inom kv Vargen 
invid badhuset Energikällan i anslutning till Kungsga-
tan. Norrtullstorget i förgrunden. 
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Gator, trafik och kollektivtrafik
Planområdet ligger centralt i Lindesberg. Idag är 
Bergslagsvägen den naturliga vägen och största infar-
ten norrifrån. Trafiken söderifrån kommer på Örebro-
vägen. Båda dessa infartsleder ansluter till riksväg 50. 
Kommunen har genomfört åtgärder i centrum för att 
försöka styra större delen av motortrafiken från Öre-
brovägen söderifrån till infarten västerifrån, Fotbolls-
gatan. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt 
endast ha ”turisttrafik” på Örebrovägen. Detta då den 
södra infarten är hårt belastad och kantas av bostäder.

Samtliga infartsleder leder trafiken till Kristinavägen 
i stadskärnan. Enligt de trafikmätningar som genom-
förts används den södra infarten till stadskärnan i 
större utsträckning än den norra. ÅDT 6500-7000 
fordon, mätpunkt Kristinavägen södra (strax norr om 
cirkulationsplatsen), jämfört med mätpunken Kris-
tinavägen norra (i höjd med planområdet) med ett 
ÅDT på 2800-3600 fordon. 

Kristinavägen var tidigare huvudled men eftersom 
detta är den primära affärsgatan har den reglerats så 
att huvudleden svänger och fortsätter Järnvägsgatan 
förbi stationsområdet istället, vilket lett till att viss 
förvirring förkommer bland bilister. Gatan har även 
delvis genomgått en ombyggnad, vilket resulterade i 
gatuparkering, samt gång- och cykelväg i anslutning 
till gatan. Även trädplaneringar har förändrat gatu-
rummet. 

Ombyggnaden av Kristinavägen har bidragit till att 
skapa ett attraktivare centrum. Gatan är ett viktigt 
gångstråk och ombyggnaden har förbättrat trivseln 
utmed gatan, då gatan idag utgår ifrån fotgängarnas 
villkor. Efter ombyggnad av gatan saknas dock mar-
kerade övergångsställen. Annan lösning bör utredas 
som bättre tillgodoser de oskyddade trafikanterna. 

Trafikmätningarna indikerar att den lokala trafiken 
på Kristinavägen är ganska omfattande. Det vill säga 
många små resor sker inom de mest centrala delarna. 
Största trafikflödet uppmättes på de södra delarna av 
Kristinavägen. 

Kungsgatan har en annan karaktär; smal och gatstens-
sbelagd. Gatan är delvis reglerad som gågata under 
sommarsäsongen. Övrig tid är den öppen men dock 
i stor del enkelriktad. Gatan är även avstängd för tra-
fik förbi Norrtullstorget. Denna gata fungerar därför 

inte som en genomfartsgata i staden. 2006 genomför-
de Lindesbergs kommun en inventering och analys 
av gång- och cykelnätet, vilken visade att Kungsga-
tan uppfattades som den mer intima gatan, som ett 
viktigt stråk/mötesplats, och gatan upplevdes även 
trafiksäker och trygg. Detta indikerar att Kungsgatan 
fungerar bra för de oskyddade trafikanterna.

Järnvägsgatan fungerar som huvudled genom stads-
kärnan från Skolgatan i söder fram till cirkulations-
platsen vid järnvägsöverfarten i norr. Trottoarerna 
utmed gatan är mycket smala, och utmed Flugparken 
saknas trottoar helt. 

Gång- och cykeltrafik
I Lindesberg finns ett utbyggt gång- och cykelvä-
gnät. För cyklisterna är Kristinavägen utpekad som 
stråk genom Lindesberg och det finns idag en sepa-
rat cykelbana längs delar av vägen och ytterligare en 
etapp med cykelbana planeras i samband med flytt av 
brandstationen. Kungsgatan nyttjas också av cyklister 
och där fungerar blandtrafik på ett bra sätt eftersom 
den utformats som en gårdsgata. Gång- och cykel-
vägnätet kopplar ihop planområdet med resterande 
delar av Lindesberg i norr och söder.  

Kollektivtrafik
Tåg- och busstationen i Lindesberg ligger centralt i 
orten, öster om Kristinavägen, utmed Järnvägsgatan. 
Med tåg tar det cirka 30 minuter till Örebro central 
och idag går det knappt 20 turer i vardera riktning-
en under vardagar. Tågtrafiken kompletteras av lokal 
och regional busstrafik. Regionalbussarna ankommer 
via de stora infartsvägarna och har hållplatser längs 
vägen. De angör resecentrum och det finns goda möj-
ligheter till byte mellan tåg och buss. Inom Lindes-
berg finns en linje som bara går inom tätorten, med 
ett fåtal turer per dag. Hållplatslägena ligger tätt och 
tillgängligheten till busstrafiken bedöms vara relativt 
god. 

bild: Flugparken, med Kristinavägen i fonden. 
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Bilparkering i stadskärnan
Enligt den trafikutredning som genomförts är Lin-
desberg biltätt och det finns ett mönster att man tar 
bilen in till staden och även mellan de olika målpunk-
terna inom centrum. Detta alstrar många korta bilre-
sor. Kommunens parkeringar är idag reglerade så de 
är avgiftfria men tidsbegränsade (2, 3 alternativt 24 
timmar). 

I centrum finns, enligt gjord trafikutredning, många 
parkeringsplatser även om många handlare uttrycker 
önskemål om ytterligare parkeringsplatser. Möjligen 
är antalet tillräckligt men placeringen något felaktig. 
Många parkeringar finns i söder men staden växer 
norrut. 

Inom planområdet finns sex bilparkeringar som kom-
munen råder över samt ett parkeringshus som delvis 
upplåts för allmän parkering. Markparkering inom 
Ängen 6 öster om ICA, möjliggör bilparkering för ca 
130 fordon, markparkeringen inom Hatten 5 möjlig-
gör ca 70 bilparkeringar, en mindre parkering utmed 
Smedjegatan i korsningen vid Kristinavägen medger 
plats för 12 bilar. Invid resecentrum utmed Bytes-
gatan finns en markparkering för cirka 10 bilar. En 
markparkering vid Bangatan har nyligen tillskapats 
som möjliggör parkering för 100-120 bilar, för pend-
lare och för de som arbetar i stan. I den västra delen av 
Bytesgatan finns en besöksparkering till Lindesbergs 
vårdcentral med plats för 16-20 bilar. Det parkerings-
hus i tre plan som ligger utmed Järnvägsgatan söder 
om järnvägsstationen möjliggör parkering för ca 115 
bilar, det är dock enbart översta våningen som idag 
är tillgänglig för allmänheten, vilket innebär cirka 38 
platser. 

Inom Bromsen 27 finns en markparkering som tillhör 
Willys och ska enbart nyttjas av kunder till matvaru-
butiken, denna möjliggör för ca 30 bilparkeringar. 

Detta ger totalt cirka 400 parkeringsplatser inom 
planområdet. I övrigt finns gatuparkering utmed i 
stort sett alla gator inom planområdet. Direkt väster 
om planområdet, väster om ån, finns en större par-
kering i anslutning till Lindesbergs Arena möjliggör 
parkering för totalt ca 180 bilar. Vilket tillsammans 
ger över 580 bilparkeringar inom 350 meter från 
planområdets mitt. 

Cykelparkering
I dagsläget finns ingen parkeringsutredning som re-
dovisar antalet cykelparkeringar i stadskärnan eller 
planområdet. Detta ska ses som en stor brist. 

Bilaga
Lindesbergs kommun har låtit ta fram en Trafikut-
redning i syfte att beskriva nuläget för de olika trafik-
slagen i Lindesbergs tätort, finns som bilaga till detta 
planprogram. 

Teknisk försörjning
Inom planområdet finns el-, och tele ledningar. Fjärr-
värmenät finns inom kommunen, och planer finns att 
bygga ut detta. 

I det kommande arbetet med detaljplaner kommer 
den tekniska försörjningen att studeras närmare. 

VA
Planområdet är en del av det kommunala VA-verk-
samhetsområde.  Befintlig bebyggelse inom planom-
rådet är anslutna till det kommunala vatten- och av-
loppsnätet. Idag uppstår problem med avledning av 
dagvatten vid kraftiga regn i stadskärnan. Det finns 
även vissa instängda områden utmed Kristinavägen 
som BKT arbetar med för att åtgärda. 

Problemen med dagvatten finns redan idag. Samtliga 
ytor inom kvarteret Ängen, Bromsen och Hatten är 
redan idag hårdgjorda vilket innebär att en eventuell 
utbyggnad och exploatering inte kommer att påverka 
den befintliga situationen negativt. I det kommande 
arbetet med detaljplaner bör eventuella lösningar för 
fördröjning av dagvatten diskuteras och vid behov in-
föra planbestämmelser.
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Förorenade område, störningar, hälsa, 
risk och säkerhet

Förorenade områden  
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment eller byggnad där halten av något miljöfar-
ligt ämne är så hög att det kan en innebära en risk 
för miljön och människors hälsa. Orsaken till föro-
reningarna kan kopplas till tidigare industrier eller 
annan verksamhet som påverkat miljön negativt. 
Länsstyrelsen kartlägger var dessa verksamheter har 
funnits och prioriterar de områden i länet som be-
höver åtgärdas.  Till höger redovisas vilka fastigheter 
inom och i anslutning till planområdet som kartlagts 
av länsstyrelsen i Örebro län. Denna fråga kommer 
att studeras närmare i kommande detaljplaner som 
berör utpekade fastigheter. 

Järnvägen – risk och buller
Trafikverkets rekommendation är att ny bebyggelse 
generellt inte bör tillåtas inom ett område på 30 me-
ter från en järnväg. Ett sådant avstånd ger utrymme 
för underhållsåtgärder och eventuella räddningsin-
satser om det skulle ske en olycka. Det medger också 
en komplettering av riskreducerande åtgärder vid en 
förändrad risksituation. Influensområdet med avse-
ende på risker kan vara betydligt större än 30 meter, 
och riskanalyser kan behöva tas fram även för sådant 
som ligger längre från järnvägen än så. Ett riktvärde 
som Trafikverket rekommenderar är att göra riska-
nalyser för transporter av farligt gods för bebyggelse 
inom 150 meter från närmaste spårmitt då nya åtgär-
der planeras.

Tågtrafik innebär generellt en risk för samman-
stötning, urspårning och olyckor med farligt gods. 
Olycksrisken vid järnvägstrafik är dock mindre än vid 
landsvägstrafik. Passage av järnvägsspår innebär alltid 
en olycksrisk och i Lindesberg förekommer detta när 
resenärer tar sig till och från mittplattformen genom 
att korsa sidospåret via en gångfålla. Sidospåret trafi-
keras mycket sällan så olycksrisken får betecknas som 
liten.

Järnvägen utgör även en barriär genom centrala Lin-
desberg, och det förekommer att spårområdet beträds 
av gående som vill ta sig över denna barriär. Givet-
vis är detta förbjudet och innebär en stor olycksrisk. 
Även järnvägens elanläggning utgör en säkerhetsrisk. 
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Banverket har tydliga krav på avstånd mellan spän-
ningsförande delar och omgivningen. Idag sker parke-
ring av bilar öster om järnvägen längs längs Bangatan 
samt vid en lastkaj. Parkeringen vid lastkajen utgör 
en säkerhetsrisk och är inte tillåten ur elsäkerhetssyn-
punkt, denna bör på sikt anpassas. Genom det förslag 
på ny utformning av Lindesbergs resecentrum (Mor-
gondagens kollektivtrafik, Lindesberg resecentrum – 
förstudie) kommer säkerheten att öka i anslutning till 
järnvägsspåret. 

Se vidare i Morgondagens kollektivtrafik, Lindesberg re-
secentrum – förstudie, Mer koll. 

Buller och vibrationer
Vid all spårbunden trafik uppstår buller och markvi-
brationer, vilket kan upplevas som störande för fram-
förallt boende i banans närhet. Boende längs med 
Banvägen och de fåtal som bor närmast järnvägen 
på den västra sidan, upplever sannolikt buller från 
järnvägstrafiken. Några bullerskydd mot järnvägen 
finns inte. Storleken på markvibrationer är beroen-
de av bl.a. tågtyp, tågets längd och vikt, tåghastighet, 
topografi, markförhållanden och banans kondition. 
Bangårdsområdet i Lindesberg ligger till största del 
inom fastmarkområde (berg) och tågens hastighet 
är låg eftersom alla persontåg stannar vid stationen. 
Störningar för närboende i form av markvibrationer 
bedöms därför vara begränsade. Möjligen kan gods-
tågspassager medföra störningar. Enligt kommunens 
miljökontor har det inte framkommit några klagomål 
på varken buller eller vibrationer. 

Det förslag till ny utformning av resecentrum (Mor-
gondagens kollektivtrafik, Lindesberg resecentrum – 
förstudie) kommer inte att innebära förändrade bul-
ler- och vibrationsnivåer i anslutning till järnvägen. 
Med de åtgärder som planeras för hela Bergslagsba-
nan ökar dock turtätheten, vilket även ökar antalet 
störningstillfällen för boende.

Vid eventuellt kommande detaljplanering inom de 
kvarter som ligger mellan Kristinavägen och järnvä-
gen är det avgörande att tidigt i processen utreda den 
befintliga bullersituationen och hur bebyggelsen kan 
planeras för att minimera bullernivåerna i anslutning 
till bostadsbebyggelsen. För en översiktlig bullerut-
redning över Lindesberg, se sid 44. 

I kommande detaljplaner kommer följande gällande 
bulleriktlinjer för trafikbuller vid nybyggnation av 
bostäder eftersträvas:
-30 dBA ekvivalentnivå inomhus
-45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
-55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
-70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad. 

Trafikbuller
Lindesbergs mest trafikerade gata - Kristinavägen pas-
serar genom området med ett ÅDT på mellan 
6 500-7 000 fordon, varav tung trafik 3-5%. För en 
översiktlig bullerutredning över Lindesberg, se sid 44. 

Vägtrafikbuller är även det avgörande att tidigt utre-
da i samband med kommande detaljplaner. För att 
åstadakomma en god bebyggd miljö med bullernivåer 
under de gällande riktvärdena bör denna fråga utgöra 
en av utgångspunkterna i den kommande planerings-
processen. Genom mer slutna kvarter mot gatan, ge-
nomgående lägenheter, och ett aktivt arbete för att 
minska antalet korta bilrörelser i stadskärnan kom-
mer människor hälsa och säkerhet att säkerställas. 

Risk för översvämning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har tagit fram rapporten Översvämningskar-
tering utmed Arbogaån (2013) som är en detaljerad 
översvämningskartering för bland annat Lindebergs 
stad. I rapporten framgår att delar av Lindesbergs 
centrum samt delar av södra och västra sidan av Lin-
desjön kommer att översvämmas bara vid 50-års regn. 
På kartan på sida 42 visas nivåerna vid 50-, 100- och 
200-årsflöde samt vid beräknat högsta flöde. 

I samband med arbetet med fördjupningen av över-
siktsplanen har ett PM om översvämningsrisker och 
rekommendationer för framtida golvnivåer  tagits 
fram i syfte att hitta en lämplig lägsta golvnivå för 
nya byggnader som kan föreskrivas i kommande de-
taljplaner. Där finns en analys av gällande underlag 
samt ett resonemang om olika grundläggningskon-
struktioner och vilken lägsta golvhöjd som kan vara 
lämplig i förhållande till dessa.

Eftersom de klimatkompenserade flödena som beräk-
nats i MSB.s rapport är lägre än dagens 100-årsflöde 
så föreslås det att 100-årsflödet som avser dagens för-
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hållanden, d.v.s. +63.11 RH00 används som utgångs-
punkt för diskussion om lägsta tillåtna golvnivå för 
bostäder i den del av Lindesberg som direkt påverkas 
av Lindesjöns aktuella vattennivå. Denna nivå ska 
inte ge upphov till risker för människor i byggnads 
bostadsutrymmen, inte heller ge upphov till skador 
som gör nya byggnader obeboeliga. Med de bedöm-
ningar som nu görs bör säkerheten öka med tiden för 
Lindesbergsområdet.

En viktig aspekt är även områdenas geotekniska för-
utsättningar som bör utredas tidigt för att fastställa 
eventuell sättningsrisk och om marken klarar uppfyll-
nad. I den geotekniska bedömningen bör man även 
beakta att lättfyllning är olämplig i ett område med 
översvämningsrisk.

Föreslagen lägsta nivå för bostadsgolv
Med stöd av PM om översvämningsrisker och rekom-
mendationer för framtida golvnivåer föreslås en lägsta 
golvhöjd för grundläggningstyp platta på mark. Den 
angivna nivån ska förhindra personskador och större 
skador på byggnader.
Detta innebär en lägsta nivå för golv på + 64,0 
(RH00).
Detta förutsätter:
• Att torpargrund inte tillåts
• Att isolering inte tar upp fukt och utförs med för-

skjutna skarvar
• Att hus med källare utförs enligt beskrivning i 

PM med bland annat vattentät betong under ni-
vån + 63,5 (vid golvnivå +64,0).

Mer detaljerad information finns i PM:et.

Golvnivåer för andra byggnader
Offentliga byggnader bör höjdsättas på samma sätt 
som bostäder om inget särskilda tekniska skäl före-
ligger, t.ex. att infarter måste ansluta mot befintliga 
gator.

Mindre och relativt okänsliga byggnader borde kunna 
accepteras med golv på lägre nivåer än bostadsutrym-
men.  Det kan gälla t.ex. separata mindre förråd och 
garage som ligger på nivåer strax under det som är 
acceptabelt för bostäder. Förslagsvis kan golvnivån för 
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karta th: Översvämningskartering utmed Arbogaån, 
med en detaljerad översvämningskartering för det 
identifierade området med betydande översvämnings-
risk, Lindesbergs-området, samt detaljerad kartering för 
Arboga. källa MSB 2014. 

denna typ av byggnader accepteras på +63,5 varvid 
man klarar även nivåerna från 1977 års översvämning 
utan större skador.

Byggnader intill Arbogaån norr om centrum
För områden norröver längs Bottenån, där ån normalt 
ligger högre än i Lindesjön rekommenderas att lägsta 
golvnivå bestäms efter de nivåer som för intilliggan-
de åfåra redovisas för 100-årsflöden med nu gällande 
förutsättningar (inte klimatkompenserat) och med 
samma avstånd mellan golvs överkant och högvatten-
nivå som i PM.et redovisas för området kring Linde-
sjön. Det bör också kontrolleras att vattnet i ån vid 
ett extremt högvatten inte kan ta andra vägar än i den 
vanliga åfåran – och på så sätt påverka ny bebyggelse.

I översvämningsområdena närmast ån bör bostäder-
nas golvnivåer prövas vid all ny bebyggelse, även för 
de områden som inte anges som förtätningsområden 
i översiktsplanen.
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Teckenförklaring

Ekvivalent ljudnivå db(A) 2 meter över mark

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

>= 70

Översiktlig bullerutredning för 
Lindesberg
Ekvivalent ljudnivå för tåg- och 
vägtrafik
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Teckenförklaring

Maximal ljudnivå db(A) 2 meter över mark

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

>= 85

Maximal ljudnivå för tåg- och 
vägtrafik

Översiktlig bullerutredning för 
Lindesberg
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Pågående projekt inom och i 
anslutning till norra stadskärnan
Utvecklingen av västra infarten till 
Lindesberg
Lindesbergs kommun arbetar med att utveckla om-
rådet runt korsningarna väg 50/773 och väg 50/
Fotbollsgatan med nya verksamheter, detta då om-
rådet lyfts fram som en viktig framtida huvudentré 
till Lindesberg. Fotbollsgatan är huvudgata i stadens 
industriområde och här finns möjligheten att bygga 
vidare på den befintliga strukturen med verksamhe-
ter samt komplettera området med ett större innehåll 
av bl.a. handel. Den första detaljplanen för den nya 
dragningen av Fotbollsgatan finns redan, utbyggnad 
av gatan kommer troligen att påbörjas under 2014. 

Nästa steg är att ta fram detaljplaner för de fyra ”kva-
dranterna” kring den nya infarten. 

Hur detta projekt utvecklas är nära sammankopplat, 
med och kommer att påverka, utvecklingen i stads-
kärnan. Genom att allt mer trafik tar sig in till Lin-
desbergs stadskärna via Fotbollsgatan kommer trafik-
flödena att förändras jämfört med idag. 

Beroende på vilken typ av handel som möjliggörs i 
kommande detaljplaner utmed Fotbollsgatan kan det 
komma att påverka stadskärnan både positivt och ne-
gativt.  Sker ett tillskott av skrymmande sällansköps-
handel utmed Fotbollsgatan kan detta komma att 
komplettera handeln i centrala Lindesberg. Om möj-
lighet ges för dagligvaruhandel att etablera sig utmed 
Fotbollsgatan kan det leda till att någon av de stora 

målpunkterna i stadskärnan, livsmedelsbutikerna, 
flyttar till nya infarten. Detta bedöms kunna försvåra 
läget avsevärt för övrig handel i stadskärnan.  

Dessa frågor är viktiga att ha med sig i det fortsatta 
arbetet med stadsutvecklingen av Lindesberg. 

Järnvägen, utveckling av Bergslagsbanan, 
utbyggnad av Resecentrum
En ombyggnad av Lindesbergs resecentrum planeras 
inom några år. Ombyggnaden tar sin utgångpunkt 
ifrån projektet Lindesberg resecentrum – Förstu-
die genom ”Mer koll”, som även finns som bilaga 
till detta planprogram. Utifrån dessa planer plane-
rar Lindesbergs kommun att bygga om resecentrum 
under 2015-2016. Detta under förutsättning att fi-
nansieringen löser sig. På Trafikverket pågår en funk-
tionsutredning av Bergslagsbanan. I detta arbete kan 
fördjupade studier göras på utpekade punkter, och 
järnvägen genom Lindesberg är en sådan punkt. I 
den fördjupade studien ska behov av framtida åtgär-
der utredas, samt vilket behov av mark i anslutning 
till järnvägen dessa kommer kräva. 

Båda dessa stora projekt kommer att ha stor positiv 
inverkan på utvecklingen av centrala Lindesberg. Ett 
mer tillgängligt resecentrum samt bättre tågförbin-
delser med övriga delar av regionen kommer troligtvis 
att göra att fler väljer att resa kollektivt med tåg och 
bussar, vilket gör att fler människor kommer att röra 
sig till fots och med cykel i staden, ett mer tillgängligt 
centrum, samt framförallt att antalet regionala bilre-
sor minskar.  

bild: Förslag på utformning av det nya resecentrum. 
Källa: Lindesberg resecentrum – Förstudie. ”Mer koll”
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7. Konsekvenser
Hållbarhet
Genomförandet av Programförslaget som redovisas i detta 
planprogram bedöms bidra till en hållbar utveckling av 
Lindesberg. En förtätning av stadskärnan samt satsningar 
på en aktivering av den centrala delen av Lindesberg kom-
mer att ge en rikare stadsmiljö och därmed bidra till att 
lindesbergsborna kan utföra en allt större del av sin handel 
i Lindesberg, istället för att åka till Örebro eller Marieberg. 

Grundkonceptet i planprogrammet och idéskissen, inne-
bär en förtätning av stadskärnan, med fler bostäder, han-
delsytor, kontor mm. Både ur ekonomisk som ekologisk 
synvinkel är det mer hållbart att utnyttja mark som redan 
är ianspråktagen än att ta jungfrulig mark i anspråk. 

Parkeringshus som föreslås är en mycket mer effektiv lös-
ning än markparkering och ger ett väsentligt bättre mar-
kutnyttjande. 

Socialt bedöms blandningen av kommersiella lokaler och 
bostäder bidra till ett levande centrum och möjlighet finns 
att detta kommer ge synergieffekter i form av fler möten 
mellan människor i staden. 

Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska 
Planprogrammet ligger helt i linje med den ”Utvecklings-
strategi för Lindesbergs kommun år 2012-2025”som an-
togs av kommunfullmäktige april 2012. I denna strategi 
finns bl.a. inriktningsmålet att det ska finnas och byggas 
attraktiva boendealternativ som passar alla åldersgrupper 
både i stad och på landsbygd. Vidare står att kommunen 
ska arbeta för att minska utflyttningen och bibehålla en 
hög inflyttning, arbeta för utveckling av kommunens 
tätorter samt utveckla Lindesberg som ett attraktivt han-
delscentrum i norra Örebro län. 

I ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kom-
mun”, antagen av kommunfullmäktige 2009, framhålls 
att efterfrågan på bostäder i centrala Lindesberg är stor. 
Vidare att efterfrågan finns på radhuslägenheter, inte allt 
för långt från centrum. Planprogrammet bedöms ligga i 
linje med dessa riktlinjer. 

Sociala konsekvenser
Programförslaget i detta planprogram bedöms innebära 
positiva sociala konsekvenser för Lindesberg. Genom att 
utveckla de centrala gatorna i Lindesberg samt utveckla 
handeln kommer fler människor att röra sig i stadskär-
nan. Detta kommer att möjliggöra fler möten mellan 
människor. Genom att utveckla olika typer av mötesplat-
ser, som föreslås i idéskissen kommer staden bli en större 
mötesplats, och attrahera fler av kommunens invånare. 

Trygghet
Tryggheten bedöms öka i och med ett genomföran-
de av idéskissen. Detta då den bedöms medför att fler 
människor vistas i stadsmiljön, vilket i sig ökar tryggheten 
jämfört med idag. 

Ekonomiska konsekvenser
En utökning av handelsytor som programförslaget före-
slår kan innebära konsekvenser för både den övriga han-
deln i Lindesberg och för omkringliggande orter. 

Visionen i idéskissen är att kommuninvånarna i Lin-
desbergs kommun ska kunna göra sina inköp i sin egen 
kommun, vilket kan innebära positiva ekonomiska kon-
sekvenser. 

I det kommande planarbetet kommer kommunen låta ta 
fram en handelsutredning för att belysa denna konsekvens 
ytterligare.

Miljömässiga konsekvenser

Behovsbedömning
Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) upprättas om en detaljplan bedöms 
medföra betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser. 

För att avgöra om ett genomförande av planprogrammet 
kan komma att betyda en betydande miljöpåverkan som 
kan föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska arbetas fram har en behovsbedömning av planpro-
grammet gjorts av kommunen. Behovsbedömningen är 
utformad som en checklista utgående från 4 § MKBför-
ordningen. 
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Resultatet pekar på att en MKB sannolikt kan bli nöd-
vändig att ta fram i detaljplaneskedet, framförallt med 
tanke på riksintresset för kulturmiljövården. Behovet av 
miljökonsekvensbeskrivning kommer återigen prövas i 
samband med kommande detaljplaner. 

Miljö 
Programförslaget möjliggör förtätningar i stadskärnan, 
vilket innebär att fler människor kommer ha nära till all 
typ av service och kollektivtrafik. Detta ska ses som ett 
effektivt markutnyttjande och ger goda förutsättningar 
för att bidra till en tät och hållbar stadsutveckling. I och 
med utveckling av resecentrum kommer även allt fler 
människor uppleva det enklare att resa kollektivt, vilket 
ger stora positiva miljömässiga konsekvenser. 

Att möjliggöra för kommuninvånarna att kunna göra sina 
inköp i Lindesberg istället för att åka till Örebro, innebär 
ett minskat antal bilresor, vilket ska ses som positivt ur 
miljösynpunkt. Genom norra stadskärnans koppling till 
resecentrum kommer även fler människor kunna välja tåg 
och buss till Lindesberg framför bilen för att göra sina in-
köp. 

Stadsbilden kommer att förändras i och med ett förverkli-
gande av programförslaget. Skissen innebär att byggnads-
volymer tillkommer på mark som idag nyttjas för mark-
parkering. Utifrån att kvarteren förtätas, medan gatorna 
som varit intakta sedan stadsplanen från 1644 bevaras, 
bedöms stadsbilden inte påverkas negativt av programför-
slaget. 

Risker
Inom planområdet ligger järnvägen vilken är förknippad 
med risk. Trafikverkets rekommendation är att ny bebyg-
gelse generellt inte bör tillåtas inom ett område på 30 me-
ter från en järnväg. Ett sådant avstånd ger utrymme för 
underhållsåtgärder och eventuella räddningsinsatser om 
det skulle ske en olycka. Det medger också en komplette-
ring av riskreducerande åtgärder vid en förändrad risksitu-
ation. Influensområdet för risker kan vara betydligt större 
än 30 meter, och riskanalyser kan behöva tas fram även för 
sådant som ligger längre från järnvägen än så. Ett riktvär-
de som Trafikverket rekommenderar är att göra riskanaly-
ser för transporter av farligt gods för bebyggelse inom 150 
meter från närmaste spårmitt då nya åtgärder planeras.

I övrigt finns ingen annan verksamhet som bedöms behö-
va beaktas inom eller i närheten av planområdet. 

Trafikkonsekvenser
Redan idag finns en stor bilburenhet i Lindesberg, vilket 
innebär att lindesbergsborna bedöms använda bilen även 
för de mycket korta resorna inom staden. Kommunen 
bör arbeta med de mjuka parametrarna, och försöka styra 
om mot att få folk att åka mer kollektivt och använda 
cykeln i allt högre grad. 

I det kommande arbetet kan en fördjupad trafikutredning 
behövas tas fram för att belysa konsekvenserna på trafiken 
ytterligare beroende på hur centrum och handel utvecklas. 

Buller
En översiktlig bullerutredning har tagits fram för att bely-
sa dagens bullersituation i centrala Lindesberg. 

Generellt kan sägas att kommunen arbetar för att riks-
dagens beslutande bullerriktlinjer gällande riktvärden 
trafikbuller inte ska överskridas. Denna fråga kommer att 
behandlas mer ingående i det kommande detaljplanear-
betet. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap 3 § miljöbalken skall kommuner och myn-
digheter beakta miljökvalitetsnormer vid planering och 
planläggning. Det betyder att kommuner och myndighe-
ter ska tillämpa plan- och bygglagen på ett sådant sätt att 
möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer underlät-
tas. Det finns i dag normer för utomhusluft, vattenföre-
komster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Ingen av dessa miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. 
I det kommande arbetet med detaljplaner kommer detta 
att belysas ytterligare. 

Kulturhistoriska konsekvenser
En övergripande idé om utveckling av centrala Lindes-
berg är i detta planprogram att ”bygga färdigt” kvarteren 
samt att tydligare definiera gränsen mellan kvartersmark 
och gatumiljö/gatumark. De södra delarna av stadskärnan 
utgörs till stor del av ”färdigbyggda” kvarter. Här finns en 
tydlig distinktion mellan kvarterens innehåll och gatumil-
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jön. I den norra delen av stadskärnan har som tidigare 
nämnts 70-tals planeringen lämnat en otydlig struk-
tur där kvarter och gatumarken flyter samman och ger 
ett fragmenterat intryck. Genom en tätare och tydligare 
struktur av både rörelsetråk och bebyggelse kan denna del 
av stadskärnan ”läkas”. Denna övergripande idé bedöms 
innebära positiva konsekvenser på kulturmiljön. 

All bebyggelsen som i Bevarandeprogram, Områdesplan 
för centrala Lindesberg, 1981 omnämnts som byggnader 
av stort kulturhistoriskt värde alternativt kulturhistoriskt 
värde har kommunen för avsikt att bevara. Vidare har yt-
terligare byggnader lyfts fram som karaktärsskapande för 
stadsmiljön, vilka kommunen också har för avsikt att be-
vara, se sid 23 i detta dokument.  

8. Ställningstagande 

Genom remissvar och samrådssynpunkter har detta 
planprogram reviderats utifrån Samrådsredogörelse 
för planprogram. 

Planprogrammet antogs 2014-XX-XX. 



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun

49

Planprogram för norra stadskärnan, Lindesberg  •  2014.11.25



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : Planprogram för Norra stadskärnan, Lindesbergs kommun

Planprogram för Norra stadskärnan
Lindesbergs kommun, Örebro län 



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : S-2021-552-5_2021-07-10_Situationsplan

 
 

        Pil pekar mot byggnad somrives, d.v.s. alla byggnader på tomterna, inklusive ev. uthus pergola    

          etc.            



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : S-2021-552-5_2021-07-10_Utredning

Kulturmiljöanalys
2021-07-02 / White arkitekter AB 

Kv Bågen



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : S-2021-552-5_2021-07-10_Utredning

2 KULTURMIL JÖANALYS/ K VARTERET BÅGEN /2021- 07- 02

Ansvarig 

Annika Andersson
Bebyggelseantikvarie 
White Arkitekter AB 
Östgötagatan 100, Stockholm 
Tel. +46 8 402 26 33 
annika.andersson@white.se

Beställare 

Lindesbergsbostäder AB

Medverkande 

Paulina Virta 
Antikvarie 
paulina.virta@white.se 

 

4

6

14

15

16

17

20

22

24

26

28

30

32

33

34

35

36

INLEDNING

HISTORIK

 BÅGEN 1

 BÅGEN 2

 BÅGEN 7

 BÅGEN 8

KULTURHISTORISK KARAKTÄRISERING

 BÅGEN 1

 BÅGEN 2

 BÅGEN 7

 BÅGEN 8

KULTURHISTORISK VÄRDERING

 BÅGEN 1

 BÅGEN 2

 BÅGEN 7

 BÅGEN 8

KÄLLOR

Innehåll

Objekt 

Objekt: 
 
Kommun: 
Landskap 
Län:

 

 

Bågen 1, 2, 7, 8  
 
Lindesberg 
Västmanland 
Örebro län
 



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : S-2021-552-5_2021-07-10_Utredning

3KULTURMIL JÖANALYS/ K VARTERET BÅGEN /2021- 07- 02



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : S-2021-552-5_2021-07-10_Utredning

4

INLE DNING

FÖRFAT TNINGS SK YDD

Lagstadgat skydd enligt plan- och bygglagen (PBL)
Aktuella detaljplaner inom utredningsområdet är 
Lindesberg LG A2, upprättad 1921-1925. Några 
bestämmelser för skydd- och varsamhet gällande 
kulturvärden finns inte.

ÖVRIGA S TÄLLNINGS TAGANDEN

Översiktsplan
I kommunens ÖP anges förhållningssätt och riktlinjer 
för hur kulturmiljöer bör hanteras. Nedan återges dessa 
förhållningssätt:

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader
ska vårdas, bevaras samt tillgängliggöras.

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla platser
bidrar till att skapa en historisk identitet för kommunens
invånare. Kommunens kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och byggnader ska uppmärksammas,
lyftas fram och göras mer kända bland
invånare samt besökare. Informationen om och
tillgängligheten till intressanta miljöer och byggnader
ska öka.

Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt
värdefulla byggnader ges en ny meningsfull
användning anpassad till dess värden. Vid ändringar av en 
byggnad med ett dokumenterat kulturhistoriskt värde bör 
samråd ske med Örebro länsmuseum.

För kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader,
som i dag inte är detaljplanelagda, bör
detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas
samt vid behov skydds- och varsamhetsbestämmelser
samt rivningsförbud införas.

BAKGRUND OCH OMFAT TNING

Antikvarierna på White arkitekter har givits i uppdrag
av Lindesbergsbostäder AB (LIBO) att utföra en 
kulturmiljöanalys för Kv Bågen i Lindesberg. 

Kulturmiljöanalysen har föregåtts av ett platsbesök som 
genomfördes under juni 2021.

Samtliga fotografier är tagna av White arkitekter
om inte annat anges. Bilder från White arkitekter är
upphovsrättsskyddade och får endast användas efter
tillstånd från det aktuella uppdragets uppdragsledare.

Det har under arbetetsgång varit svårt att datera samtliga 
byggnader inom utredningsområdet exakt likaså att ange 
arkitekten. Detta till följd av att ursprungliga ritningar inte 
funnits att tillgå samt att signaturer och datum inte varit 
möjliga att tyda fullständigt.

SYF TE

Dokumentet Kulturmiljöanalys är ett verktyg att använda
inför planläggning samt under förprojekterings– och
projekteringsfasen då en byggnad eller ett område ska
genomgå förändringar.

Dokumentet syftar till att ge en bakgrund till varför
ett område har utvecklats som det gjort, vilka
karaktäsdrag, värden och berättelser som är bärande.

KULTURHIS TORISK K AR AK TÄR ELLER VÄRDE?

I plan- och bygglagen (PBL), som reglerar hur vi bygger,
görs en skillnad mellan karaktär och kulturhistoriskt
värde.

Karaktären är det vi upplever när vi rör oss i en miljö,
t.ex. byggnadernas placering och arkitektoniska
utformning. Det kulturhistoriska värdet är istället det vi
kanske inte direkt ser, utan det som ligger till grund för
varför bebyggelsemiljön eller byggnaden ser ut som den
gör. 

För att tydliggöra skillnaden mellan karaktär och
värde kan följande exempel ges:
När du tittar på en tavla utgör ramen, motivet och tavlans
skick tillsammans dess karaktärsdrag. Värdet däremot
ligger i om du tycker att motivet är vackert, vem som har
målat tavlan samt tavlans proviniens.

Karaktärsdragen som beskriv i denna utredning är
förknippade med PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap 17 §.
För beskrivning av bebyggelseområdes karaktärsdrag
används Boverkets Checklista karaktärsdrag som
utgångspunkt.

Det kulturhistoriska värdet som beskrivs i denna
utredning hanteras i PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap 13
och 17 §§.

VAD ÄR KULTURHIS TORISK T VÄRDE?

Bebyggelseområdes kulturhistoriska värde hänvisar till 
flera delar i PBL, bl.a. PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap 13 
och 1 §§. Det är dock inte fastställt vare sig i lagtext eller 
rättspraxis vad kulturhistoriskt värde är. 

Värderingen i denna rapport utgår från en modell 
framtagen av Riksantikvarieämbetet. Modellen beskrivs 
i boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse av Axel 
Unnerbäck. Modellen bygger på att det kulturhistoriska 
värdet är uppbyggt av dokumentvärden, upplevelsevärden 
och förstärkande värden. 

Inledning
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Ny bebyggelse ska anpassas till omgivande
miljöer och byggnader, även där det saknas
dokumenterade kulturhistoriska värden.

GR ADERING AV EN BYGGNADS KULTUR-

HIS TORISK T VÄRDE

I denna utredning graderas byggnaderna enligt en fyrgradig 
skala:
Blå - Särskilt värdefull byggnad, en byggnad med så stora 
kulturhistoriska värden att den inte bör rivas. Byggnaden bör 
bedömas omfattas av PBL 8 kap 13 §.
Grön - Kulturhistoriskt värdefull byggnad som bidrar till platsens 
historia. Byggnaden bör bedömas omfattas av PBL 8 kap 17 §.
Gul - Byggnad med visst värde eller miljöskapande värde är en 
byggnad som främst bidrar till platsen med sin gestaltning. Bör 
bedömas omfattas av PBL 8 kap 17 §.

Byggnader inom utredningsområdet som inte markerats 
bedöms vara utan betydande kulturhistorskt värde. De omfattas 
inte av PBL 8 kap 17 §.
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HISTORIK

I DET TA K APITEL BE SK RIVS HANTERING AV:

- UT VECK LINGEN AV L INDE SBERG OCH K VARTERET BÅGEN

- DE ENSK ILDA BYGG NADERNAS HISTORIK
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Kristinavägen 1964. Vägen har breddats till följd av framväxande bilismen. I övrigt har området behållit sin karaktär. Till vänster syns sekelskiftes villorna på kvarteret Bågen. Foto: Folke Persson. Källa: Lindesbergs 
kulturhistoriska arkiv.
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Staden fortsatte att expandera under det tidiga 1900-talet, 
mycket till följd av metall- och verkstadsindustrin, vilket 
innebar en kraftig utbyggnad av staden kring sekelskiftet 
1900. 

Lindesberg fortsatte att växa under 1920-talet. Byggandet 
avtog dock på 1930-talet, under depressionen. På 1940-
talet blev därför bostadsbristen akut, då flera industrier 
anställde allt fler för att klara leveranser till det svenska 
försvaret. Efter kriget fortsatte industrierna gå på högvarv 
och befolkningsantalet tilltog kraftigt. 

DET T ID IGA 1900 -TALETS BEBYGGEL SE 

Mellan 1900 och 1920-talet uppfördes många nya 
byggnader i staden, i synnerhet öster och norr om 
Kristinavägen. Formspråket för den nya bebyggelsen 
förblev relativt sammanhållet liksom skalan men 
med individuella drag, ända fram till med 1920-talet. 
Byggnaderna inspirerades av jugendstilen eller av ett 
enkelt, klassicerande uttryck. Beståendet av bebyggelse 
utgjordes vid denna tid till stor del av fristående 
bebyggelse som uppfördes för nya ändamål i den av 
industrialismen präglade staden. Gällande bostadshus var 
det främst villor som uppfördes. Dessa placerades enligt 
rådande stadsplaneideal intill gatuliv längs kvarterens yttre 
gräns med tomter som vette mot dess mitt. 

Under 1930-talet gör funkisarkitekturen intåg. 
Bebyggelsen från denna tid förlades främst i stadens yttre 
delar. Funkisbebyggelsen karaktäriserades av ett nytt och 
striktare formspråk. Under denna tid började det även 
uppföra lamellhus i staden även om exemplen är få.

Lindesberg och Kv. Bågen
Skogen, malmen och den bördiga jorden i trakterna 
utgjorde förutsättningar för en tidig etablering av 
bosättningar i Lindesbergs kommun. Även vattenvägarna 
var av stor betydelse och nyttjades som transport för 
handelsvaror till och från Bergslagen - men även som 
kommunikationsled. På så vis erhöll Lindesbergs stad ett 
strategiskt läge intill Stora Lindesjön och Bottenån. 

Under medeltiden växte en handelsplats fram på den 
smala åsen intill Lindesjöns norra strand. Här etablerades 
en kyrka och kring denna en kyrkby.

Svenskt järn var eftertraktat redan under 1100-talet och 
den ökade bergshanteringen bidrog till att Lindesbergs 
området med tiden utvecklades till en viktig handelsplats. 
Länge präglades stadens näringsliv av handel mellan 
Bergslagen och slättbygden, vilket fortgick långt in på 
1800-talet.

Under 1500- och 1600-talen ökade Lindesbergs 
betydelse i samband med bergshanteringens expansion 
och 1643 utfärdades stadsprivilegier för staden. Det 
tidigare namnet Lindesås, ändrades då till Lindesberg. År 
1644 upprättades en stadsplan för Lindesberg enligt ett 
tidstypiskt strikt rutnätssystem. En huvudgata sträckte sig 
rakt genom staden med tvärgator åt öst och väst. På den 
västra sidan gick tomterna ända ner till vattnet. Den östra 
sidans bebyggelse avgränsades med Österlånggatan 
(Kristinavägen).

Under 1800-talet genomgick Lindesbergs stad ett skifte 
från handelsstad till industristad. Träbebyggelsen ersattes 
successivt med stenhus. När staden under 1800-talets 
andra hälft, fick en järnvägsförbindelse, tog tillväxten fart. 

KRIS TINAVÄGEN

I kartor från 1700-talet syns Kristinavägen, dåvarande så 
kallade Österlånggatan utritad. Gatan avgränsar då staden 
i öst. Under 1800-talets andra hälft börjar mark öster om 
Kristinavägen tas i anspråk.  I den nya stadsplanen från 
1887 krävdes brandskyddade esplanader. En av dessa 
vägar blev Kristinavägen, längs vilken träd planterades. 
Bebyggelse kom att uppföras i nordlig riktning kring 
sekelskiftet 1900 med villor på ömse sidor om vägen. Med 
utbyggnaden ändrades även stadens planmönster och 
man frångick det tidigare strikta rutmönstret till ett mer 
mjukt, böljande gatunät. En av kvarteren som tillkom under 
denna utbyggnad var kvarteret Bågen. 

K V BÅGEN

Kvarteret Bågen finns utritad på stadsplanen från 
1909. Dessförinnan utgjordes marken av åkermark.  
Bebyggelsen inom kvarteret tillkom i etapper. Först 
uppfördes byggnaden på (idag) fastigheten Bågen 8, 
kring sekelskiftet 1900. År 1914 uppfördes Bågen 1 
alldeles intill. Dessa hus placerades längs Kristinavägen 
något indragna från gatulivet, omgivna av grönska och 
planteringar. Därefter tillkom Bågen 7 inom kvarterets 
norra del. Under 1920-talets mitt uppfördes Bågen 2, i 
dess södra del intill Floragatan och slutligen lamellhusen 
som uppfördes under 1940-talet. Dessa placerades 
parallellt med Kungsgatan i kvarterets östra del. Därefter 
har sentida tillägg gjorts inom kvarteret bestående av 
cykel- och bilgarage. 
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Flygbild över Kristinavägen. Där syns esplanaden och järnvägen kantad av industrier. Bebyggelsen domineras av friliggande huskroppar och villabebyggelse. I 
fonden där Kristinavägen svänger skymtas kvarteret Bågen. Källa: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.
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1864 - Häradsekonomiska kartan

Järnvägen med stationshus har tillkommit. Stadskvarter enligt rut-
nätsmönster börjar ta form öster om Österlånggatan (Kristinavägen)  

För övrigt har inga större strukturella förändringar skett. 

1788 - Stadskarta

På kartan syns hur 1600-talets rutnätsmönster präglat staden med 
kvarter väster och öster om huvudgatan. Österlångatan, nuvarande 

Kristinavägen finns nu även utritad. Öster om denna finns ännu inga 
kvarter utritade. 

1909 - Stadsplan

Lindesberg har kring seklet 1900 genomgått en kraftig utbyggnad. 
På kartan syns kvarteren som tagit form intill järnvägen, öster om 

Österlånggatan som nu heter Kristinavägen samt att staden expan-
derat åt norr. Den norra utbyggnaden präglas av en friare planstruktur 

enligt rådande stadsplaneideal. Här finns även kvarteret Bågen 
utritad med den första villan intill Kristinavägen. 

Områdets utveckling
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1930 

Kvarteret bågen har bebyggts med ytterligare tre villor. Staden 
expanderar vidare i nordlig och nordöstlig riktning. Kring järnvägen 

syns även tillkomna industribyggnader. 

1954- Ekonomiska kartan (Lantmäteriet)

Lamellhusen har tillkommit på kvarteret Bågen, intill Kungsgatan. 
Längs järnvägen syns hur industrierna expanderat. Längs Kristinavä-

gen syns även den esplanad som anlades på 1800-talets slut. 

2081 Ekonomiska 

Nordväst om kvarteret har en större byggnadsvolym tillkommit. Villa-
bebyggelse inom ett kvarter strax söder om Bågen har rivits liksom 

mittemot, öster om Kristinavägen. 

2021 (Lindesbergs kommun)

Närområdet har genomgått ytterligare förändringar med samtliga 
villor rivna, norr om kvarteret Bågen. Öster om kvarteret syns sentida 

kompletteringar. 
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Vy från Kungsgatan mot Kristinavägen med Prästgärdet i förgrunden med en dalsänka som löpte parallelt med bottenån. Till vänster syns de två första byggnaderna inom kvarteret. Bilden är tagen på 1910-talet. 
Källa: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.
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I fonden syns kvarteret Bågen med villorna längs med Kristinavägen. Stadens norra del präglas av småskalig villabebyggelse uppförda under det tidiga 1900-talet. Tomterna omgärdas av staket. 
Foto: Alfred Michelson, 1930-tal. Källa: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.
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Den så kallade, Villa Ljungagården på Kristinavägen 55 
byggdes 1914. Villan beboddes under 1920-talet av Johan 
August Essén, en pensionerad stationsinspektör som 
flyttade till staden 1914 och bor i villan till sin död 1929. 
Långt senare bodde här Vidar och Birgit Fjällström som 
drev en butik längre söderut på Kristinavägen. 

Villan uppfördes i en klassicistisk stil, präglad av en 
symmetrisk och återhållsam fasadarkitektur. Fasaderna 
putsades i en vitgrå kulör. Hörnen markerades och fick 
en dekorativt utformad avslutning mot takfoten och 
gavelutsprånget, något som gav antydan av pilastrar. 
Byggnaden fick höga en-, två och treluftsfönster med, 
flertalet med högt placerad tvärpost. Bågar och karmar 
målades i en mörkare kulör. Fönsterna markerade med 
dekorativa och markerande omfattningar, några av dom 
välvda, i ny klassicistisk anda. 

Mot väst fick byggnaden en veranda som övergick till en 
balkong på andra våningen. Entrén placerades asymmetriskt 
i riktning mot gaturummet. Entrén möttes av   en öppen 
förstukvist. Huset fick ett plåtklätt sadeltak, där takfot och 
gavelutsprång mötte en profilerad gesims.

Villan har inte genomgått några större förändringar. 
Entrédörrar är bytta, troligtvis under 1950-talet. Under 
1970-talet, efter dåvarande ägarens död, beslutas det att 
fastigheten istället skulle nyttjas för kontorsändamål.

Bågen 1

Plan 1 med sängkammare, herrum och salong.

Bottenplan med kök, sal, tambur och rum för hushållerska

Källarvåning med källare, tvättstuga och vedbod.
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Byggnaden uppfördes som tvåfamiljshus i kvarterets södra 
del. 

Byggnaden uppfördes 1926 i en tidstypisk 20-tals 
klassicistisk stil med en symmetrisk fasaduppbyggnad 
med sparsmakad men dekorativt utformad fasadarkitektur. 

Byggnaden uppfördes med en rektangulär huskropp i två 
våningar med källare och vind. Fasaderna putsades i en 
ljus kulör och försågs med ornament på den södra, östra 
och västra fasaden, som placerades i linje med fönsterna. 
Längs bottenvåningen löpte även en fasadavdelande 
list. Byggnaden försågs med tidstypiska spröjsade 
tvåluftsfönster med sex rutor. Bottenvåningens fönster 
markerades med en omfattning. Övervåningens fönster 
fick listverk undertill med konsoler som täcktes med ett 
fönsterbleck. Källarfönsterna var avlånga och liggande 
och vindsvåningens fönster tillsammans med fönsterna 
på ömse sidor om entrén utgjordes av oxögon. Till 
huvudentrén ledde en trappa med vilplan och dekorativt 
utformade räcken. Ovan entrén placerades en balkong. 
Huset fick ett flackt sadeltak. 

Med tiden har huset fått ett förenklat utseende där all 
fasaddekor uteblivit och ett nytt entréparti med förstukvist 
tillkommit. 

Fasad mot norr Fasad mot söder

Fasad mot öster Fasad mot väster

Bågen 2



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : S-2021-552-5_2021-07-10_Utredning

16

HIS TORIK

Under 1950-talet benämns huset som tvåfamiljshus och 
uppfördes även troligtvis som en sådan då den ursprungliga 
planlösningen visar att huset var inrett med tre kök. 

Villan på Kaplansvägen 4 uppfördes någon gång under 
1910-talet. Huset fick en symmetrisk och balanserad 
fasaduppbyggnad med sparsmakad fasadutsmyckning.

Byggnaden uppfördes med en rektangulär huskropp i två 
våningar med källare och vind. Byggnadens fasader putsades 
i en ljus kulör med två frontespiser på respektive långsida 
mot öst och väst. På den östliga frontespisen placerades 
huvudentrén med förstukvist som avslutades med en balkong 
till övre planet. Byggnaden fick tvåluftsfönster med en högt 
placerad tvärpost. Vindsvåningens fönster utgjordes av 
oxögon och källarvåningens fönster var delvis småspröjsade. 
Huset kläddes med ett mansardtak med utsvängt nedre fall 
med ett inåt vinklat avslut.

Veranda och balkong byggdes till 1954, då bland annat 
räckena och snickerierna i trä byttes mot smide och 
fick ett förenklat uttryck. Även ytterdörren byttes från 
dubbelbladiga dörrblad till en mer tidsenlig. Under 1970-
talet genomgick byggnaden en större modernisering och 
ombyggnation som innefattade veranda och balkong samt 
fönsterbyte. De ursprungliga tvålufts fönsterna byttes med 
tiden mots spröjsade fönster. 1983 uppfördes en carport 
som byggdes samman med det befintliga cykelgaraget 
tillhörande fastigheten Bågen 8. Under 1980-talet bedrevs 
butiksverksamhet i huset. Verksamhet bedrevs i delar av 
huset vidare under 1990-talet.

Bågen 7

Ursprungliga ritningar.
Överst till höger: gavelfasad mot söder.
Mitten från vänster: fasad mot öster, fasad mot väster och sektion.
Nederst från vänster: plan av bottenvåning, plan av andra våningen, plan av källarvåning.  



§67/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg - KS 2019/210-9 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg : S-2021-552-5_2021-07-10_Utredning

17

HIS TORIK

Magnehill kallas villan på Kristinavägen 57. År 1918 
flyttade rådmannen och handelsidkaren Carl Carlsson in i 
huset. Efter hans död 1921 tog hans tre döttrar Charlotta 
Carlsson, Matilda Rathsman och Maria Blomberg över 
villan med sina barn.

Byggnaden uppförs i en stil som markerar en brytpunkt 
mellan det sena 1800-talets stilideal och jugendstilen. 
Byggnaden uppförs som en asymmetrisk huskropp i två 
våningar med källare och vind. Fasaderna putsas i en ljus 
kulör. Byggnaden förses med ett hörntorn mot sydost 
och flertalet gaveluppbyggnader som skapade avbrott i 
de annars sparsmakade fasaderna. Byggnaden fick en 
symmetrisk fönsteruppbyggnad främst bestående av höga 
två- och treluftsfönster med en högt placerad tvärpost. 
Huvudentrén placerades mot öst och markerades med 
en öppen förstukvist. På den norra fasaden placerades 
en veranda som avslutades med en balkong på andra 
våningen. Huset fick ett valmat plåtklätt tak med ett brant 
fall och dekorativa taktassar och spira.

År 1943 genomgick byggnaden en större invändig och 
utvändig ombyggnation. Utvändigt byts de ursprungliga 
treluftsfönsterna på den sydvästliga fasaden mot 
tvåluftsfönster. Även två fönster på den södra fasaden 
sätts igen samt fönster bakom farstukvisten. 1945 får 
farstukvisten ett förenklat utseende. Under 1960-talets 
byggs bostadshuset om till kontorslokaler. Detta innebar 
större invändiga ombyggnationer. Under 1980-talet 
köptes huset av kommunen och genomgick en omfattande 
renovering, då huset bland annat tilläggsisolerades med 
panel och fönsterna byttes och fick nya dimensioner 
samt försågs med spröjs. 1983 uppförde ett cykelställ på 
tomten och 1985 förses byggnaden med en terrass.

Fasad mot norr Fasad mot söder innan ombyggnation

Fasad mot öster innan ombyggnation Fasad mot väster innan ombyggnation

Bågen 8
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HIS TORIK

1880-1910

1914

1910-1920

1926

1980-tal

Byggnadsår
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HIS TORIK

Villorna längs Kristinavägen på kvarteret Bågen 1950-tal. Ännu har den borte villan fasader i puts. Källa: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv. 
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KULTURHISTORISK K AR AK TÄRISERING

I DET TA K APITEL BE SK RIVS HANTERING AV:

- DE ENSK ILDA BYGG NADERNAS K AR AK TÄRSDR AG
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Tre av utredningsområdets huvudbyggnader sedda från Kristinavägen.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

BÄR AN DE K AR A K TÄSDR AG

Byggnaden är ett tidigt exempel på så kallad nordisk 
klassicism. Stilen blev en motpol till jugendens organiska 
former, men även till träarkitekturens sirliga snickarglädje. 
Som fortsättning på den nationalromantiska stilen var den 
nordiska klassicismen stram och hämtade inspiration från 
bland annat antikens tempel och de italienska Medici-
villorna. Vidareutvecklingen  av nordisk klassicism kom att 
kallas för 20-tals klassicism, eller Swedish grace.

Den vita putsbyggnaden på fastigheten Bågen 1 speglar 
många av de drag som karaktäriserar nordisk klassicism. 
Gestaltningen är stram och blandar olika klassicistiska  
byggnadselement så som frontespis, rusticerade 
hörnkedjor, bågform över fönster och pelare. Det i 
huvudsak flacka taket är valmat med en takfotsgesims 
som avslutning. 

De två förrådsbyggnaderna har en enklare karaktär. 
Fasaderna är av klädda med liggande träpanel som 
målats grön. De enkla dörrarna är målade bruna. En av 
byggnaderna har ett flackt sadeltak medan den andra har 
ett flackt, valmat sadeltak.

Bågen 1

Sammanfattande karaktärsdrag
• Gestaltning präglad av nordisk klassicism.
• Uppbruten volym med bland annat frontespis 

mot gatan.
• Valmat plåttak.
• Ljus, putsad fasad med rusticerade hörnkedjor.
• Markerad sockel.
• Fönsterhål med olika storlek och utformning, 

men med symmetrisk placering. 
• Enklare ekonomibyggnader av trä, med sadeltak 

och valmat tak.

Byggnaderna inom Bågen 1 är markerade. Streckad linje avser 
utredningsområdet.

Överst: Från korsningen Kristinavägen/Floragatan.
Underst: De två förrådsbyggnaderna på baksidan.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

Huvudbyggnaden på Bågen 1, sedd från Kristinavägen. Juni 2021.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

BÄR AN DE K AR A K TÄSDR AG

Den nordiska klassicismen stramades upp ytterligare 
under 1920-talet och kom att kallas för Swedish grace. 
Någon motsvarande arkitekturstil finns inte på kontinenten, 
istället är stilen typisk för den svenska byggnadskulturen. 
Stilen kom att väcka stor internationell uppmärksamhet 
med sitt sparsmakade men eleganta uttryck. 

Byggnaden på Bågen 2 är ett fint exempel på 20-tals 
klassicism. Även om en del av den ursprungliga 
ornamenteringen av fasaden inte längre syns är de 
grundläggande karaktärsdragen fortfarande tydligt 
avläsbara. Särskilt typiskt är den symmentriska 
fasaduppbyggnaden, sadeltaket med sina två skorstenar 
samt de ursprungliga sexdelade tvåluftsfönstren.

Skorstenarnas placering visar än idag att byggnaden 
ursprungligen uppfördes som ett flerbostadshus. 

Bågen 2

Sammanfattande karaktärsdrag
• Gestaltning präglad av 20-tals klassicism.
• Strikt volym med symmetrisk indelning.
• Farstukvist med överliggande balkong.
• Sadeltak med två skorstenar.
• Ljus, slätputsad fasad.
• Markerad sockel.
• Sexdelade tvåluftsfönster.
• Fönster i form av så kallade oxögon.

Byggnaden inom Bågen 2 är markerad. Streckad linje avser 
utredningsområdet.

Överst: Från kvarterets öppna grönrum.
Underst: Från korsningen Kristinavägen/Floragatan.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

Huvudbyggnaden på Bågen 2, sedd från Floragatan. Juni 2021.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

BÄR AN DE K AR A K TÄSDR AG

Under det sena 1920-talet och under 1920-talet blev villor 
med mansardtak vanliga. Vissa av dem byggdes som så 
kallade egna hem, då ofta med träfasad. Mer påkostade 
bostadshus från tiden uppfördes putsade, antingen som 
reveterade eller som putsade på tegel. Byggnaderna 
följde 20-tals klassicismens strama formspråk, med 
symmetriskt uppbyggda fasader.

Huvudbyggnaden på Bågen 7 är mycket typisk för tiden 
och mer påkostad än de villor som uppfördes som egna 
hem. De ljust putsade fasaderna är symmetriskt uppbyggd 
med frontespiser på långsidorna. De ursprungliga fönstren 
har bytts ut mot sexdelade tvåluftsfönster, vilket ändå 
stämmer väl med byggnadens tillkomsttid. Mansardtaket 
är klätt med tegel och sockeln som markerar källaren är 
putsad i en avvikande kulör.

Komplementbyggnaden från 1980-talet är typisk för sin 
tid. Med sitt pulpettak och stående panel är det tydligt att 
byggnaden utgör ett sentida tillägg.

Bågen 7

Sammanfattande karaktärsdrag
• Gestaltning präglad av 20-tals klassicism.
• Symmetriskt indelad fasad med frontespiser på 

både fram- och baksida.
• Farstukvist med överliggande balkong.
• Mansardtak klätt med tegel.
• Ljus, slätputsad fasad.
• Markerad sockel.
• Sexdelade tvåluftsfönster.
• Fönster i form av så kallade oxögon.
• Komplementbyggnad från 1980-talet med flackt 

tak och fasad med stående träpanel.  

Huvudbyggnaden inom Bågen 7 är markerad. Streckad linje avser 
utredningsområdet.

Överst: Baksidan sedd från Kaplansgatan.
Underst: Komplementbyggnaden från 1980-tal.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

Entrésidan på huvudbyggnaden på Bågen 7, sedd från Kaplansgatan. Juni 2021.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

BÄR AN DE K AR A K TÄSDR AG

Under det sena 1800-talet utvecklades en arkitkturstil 
som är typisk för Lindesberg. Stilen hämtade inspiration 
från både jugend, Schweizer stil samt nationalromantik. 
Resultatet blev byggnader med hög detaljnoggrannhet 
där träfasaderna samspelade med dekorativa 
järnornamenteringar på t.ex. tak.

Huvudbyggnaden på Bågen 8 har blivit ombyggd, bl.a. har 
fasad och fönster delvis bytts ut. Ändå speglar byggnaden 
den typiska Lindesbergstilen, med sammansatta volymer, 
olika takbearbetning och en asymmetrisk symmetri 
baserad på gyllene snittet. Karaktäristiskt är byggnadens 
skala, tornet och takets valmning.  

Bågen 8

Sammanfattande karaktärsdrag
• Gestaltning präglad av träarkitektur typisk för 

Lindesberg.
• Uppbruten volym med bland annat ett torn.
• Delvis valmat sadeltak.
• Smidesdekor på torntaket.
• Balkonger.
• Symmetrisk fönstersättning.

Byggnaden inom Bågen 8 är markerad. Streckad linje avser 
utredningsområdet.

Överst: Från korsningen Kristinavägen/Kaplansgatan.
Underst: Med Bågen 1 i förgrunden.
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KULTURHIS TORISK K AR AK TÄRISER ING

Huvudbyggnaden på Bågen 1, sedd från Kristinavägen. Juni 2021.
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

I DET TA K APITEL BE SK RIVS HANTERING AV:

- DE ENSK ILDA BYGG NADERNAS VÄRDE

- REKOMMENDATIONER
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Kulturhistorisk värdering av byggnaderna inom utredningsområdet. Motivering till värdet beskriv på kommande sidor.

Särskilt värdefull byggnad

Värdefull byggnad

Visst kulturhistoriskt värde/ miljöskapande
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KULTURHIS TORISK VÄRDERING

KU LTUR H I STOR I S K T VÄR DE

Arkitektoniskt värde
Huvudbyggnaden är en ovanligt väl bearbetad 
representant för stilen nordisk klassicism. Trots att 
byggnaden har genomgått vissa förändringar har den en 
i huvudsak väl bevarad exteriör med höga arkitektoniska 
kvaliteter.

Samhällshistoriskt värde
En av förrådsbyggnaderna är ursprunglig och bidrar till att 
öka förståelsen kring hur tidigare generationer levt samt 
vilka behov de haft. Det är inte ovanligt att ursprungliga 
förrådsbyggnader rivs, varför det är särskilt värdefullt 
att förrådsbyggnaden står kvar som en del av den 
ursprungliga helheten.

Unicitet
En gestaltning som i så hög grad speglar med nordiska 
klassicismen är ovanlig, både ut regionalt och nationellt 
perspektiv. Byggnaden kan därför betraktas ha ett högt 
unicitetsvävärde.

Miljöskapande värde
Utmed Kristinavägen och Floragatan finns flera byggnader 
från ungefär samma tidsålder. Tillsammans bidrar de till 
att skapa en miljö som speglar Lindesberg under det 
sena 1800-talet. Byggnaderna inom utredningsområdet 
bildar tillsammans en väl sammanhållen enhet som på 
ett mycket tydligt sätt speglar stilidealen hos bemedlade 
samhällsklasser under det sena 1800-talet och tidiga 
1900-talet.

Bågen 1
SA M M ANTAGEN B EDÖ M N I NG -

Den senare tillkomna förrådsbyggnaden 
har visserligen ett högt miljöskapande 
värde men bedöms inte vara omistlig.

Huvudbyggnaden är väl bevarad, har ett 
högt miljöskapande värde och bedöms 
vara en unik byggnad ur både regional 
och nationell aspekt. Som en del av 
fastighetens ursprungliga bebyggelse 
utgör en av förrådsbyggnaderna en 
särskilt värdefull byggnad. Dessa båda 
byggnader bedöms därför vara sådana 
särskilt värdefulla byggnader som 
omfattas av PBL 8 kap 13 §. 

R EKO M M EN DAT I ONER 

En särskilt värdefull byggnad bör 
inte rivas. Det är därför en stark 
rekommendation att byggnaden 
renoveras och bevaras för framtiden.

Särskilt värdefull byggnad

Värdefull byggnad

Visst kulturhistoriskt värde/ miljöskapande
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KULTURHIS TORISK VÄRDERING

KU LTUR H I STOR I S K T VÄR DE

Arkitektoniskt värde
Byggnadens exteriör är tidstypisk och väl bevarad. Trots 
att ursprunglig utsmyckning av fasaden är bortputsad har 
byggnaden hög arkitektonisk kvalitet och utgör ett fint 
exempel på 20-talsklassicism. 

Samhällshistoriskt värde
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
expanderade Lindesberg kraftigt, vilket ledde till 
byggandet av bland annat flerfamiljshus. Som en del av 
Lindesbergs utbyggnad vid den tiden speglar byggnaden 
samhällets utveckling och skapar en förståelse för 
Lindesberg som viktig järnvägsort. 

Miljöskapande värde
Byggnaderna inom utredningsområdet bildar tillsammans 
en väl sammanhållen enhet som på ett mycket tydligt sätt 
speglar stilidealen hos bemedlade samhällsklasser under 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.

Bågen 2

Särskilt värdefull byggnad

Värdefull byggnad

Visst kulturhistoriskt värde/ miljöskapande

SA M M ANTAGEN B EDÖ M N I NG -

Huvudbyggnaden är i väl bevarad och 
har ett högt miljöskapande värde. Den 
speglar på ett tydligt sätt resultatet 
av Lindesbergs bebyggelseutveckling 
under början av 1900-talet. 

Även om byggnaden är viktig för 
förståelsen av Lindesbergs utveckling 
är den inte att betrakta som unik på 
nationell eller regional nivå. Byggnaden 
har primärt ett lokalt värde. Därför 
bedöms byggnaden som värdefull och 
kan komma att omfattas av PBL 8 kap 
13 §. Ändringar ska göras varsamt i 
enlighet med PBL 8 kap 17 §.

R EKO M M EN DAT I ONER 

En rekommendation är att förvalta 
huvudbyggnaden och eventuellt tillåta 
tillbyggnad. Rivning bör endast ske om 
andra allmänna intressen väger tyngre. 
En sådan prövning, enligt PBL 2 kap 1 
§, görs av Samhällsbyggnads-
förvaltningen i Lindesberg.
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KULTURHIS TORISK VÄRDERING

KU LTUR H I STOR I S K T VÄR DE

Arkitektoniskt värde
Byggnadens exteriör är tidstypisk och väl bevarad. Trots 
vissa förändringar har byggnaden hög arkitektonisk kvalitet 
och utgör ett mycket fint exempel på 20-talsklassicism. 

Samhällshistoriskt värde
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
expanderade Lindesberg kraftigt, vilket ledde till 
byggandet av bland annat flerfamiljshus. Som en del av 
Lindesbergs utbyggnad vid den tiden speglar byggnaden 
samhällets utveckling och skapar en förståelse för 
Lindesberg som viktig järnvägsort. 

Miljöskapande värde
Byggnaderna inom utredningsområdet bildar tillsammans 
en väl sammanhållen enhet som på ett mycket tydligt sätt 
speglar stilidealen hos bemedlade samhällsklasser under 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.

Bågen 7

Särskilt värdefull byggnad

Värdefull byggnad

Visst kulturhistoriskt värde/ miljöskapande

SA M M ANTAGEN B EDÖ M N I NG

Huvudbyggnaden är i väl bevarad och 
har ett högt miljöskapande värde. Den 
speglar på ett tydligt sätt resultatet 
av Lindesbergs bebyggelseutveckling 
under början av 1900-talet. 

Även om byggnaden är viktig för 
förståelsen av Lindesbergs utveckling 
är den inte att betrakta som unik på 
nationell eller regional nivå. Byggnaden 
har primärt ett lokalt värde. Därför 
bedöms byggnaden som värdefull och 
kan komma att omfattas av PBL 8 kap 
13 §. Ändringar ska göras varsamt i 
enlighet med PBL 8 kap 17 §.

R EKO M M EN DAT I ONER 

En rekommendation är att förvalta 
huvudbyggnaden. Rivning bör endast 
ske om andra allmänna intressen väger 
tyngre. En sådan prövning, enligt PBL 2 
kap 1 §, görs av Samhällsbyggnads-
förvaltningen i Lindesberg.
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KULTURHIS TORISK VÄRDERING

KU LTUR H I STOR I S K T VÄR DE

Arkitektoniskt värde
Trots att byggnaden genomgått flera förändringar speglar 
den på ett tydligt sätt den arkitekturstil som var typisk 
för Lindesberg i slutet av 1800-talet. Byggnadens 
grundkaraktär är fortfarande tydligt avläsbar och speglar 
den höga arkitektoniska nivå som fanns när byggnaden 
uppfördes. Att byggnaden ursprungligen är uppförd med 
en träarkitekturstil är är unik och typisk för Lindesberg 
bidrar till ett högt arkitektoniskt värde.

Samhällshistoriskt värde
Expansionen av Lindesberg i slutet av 1800-talet berodde 
till stor del på järnvägen. Träbyggnadernas gestaltning 
speglar närheten till skogsbygderna och träindustrin som 
fick ett uppsving under sekelskiftet.

Miljöskapande värde
Utmed Kristinavägen och Floragatan finns flera byggnader 
från ungefär samma tidsålder. Tillsammans bidrar de till 
att skapa en miljö som speglar Lindesberg under det 
sena 1800-talet. Byggnaderna inom utredningsområdet 
bildar tillsammans en väl sammanhållen enhet som på 
ett mycket tydligt sätt speglar stilidealen hos bemedlade 
samhällsklasser under det sena 1800-talet och tidiga 
1900-talet.

Bågen 8

Särskilt värdefull byggnad

Värdefull byggnad

Visst kulturhistoriskt värde/ miljöskapande

SA M M ANTAGEN B EDÖ M N I NG

Huvudbyggnaden är typisk för 
Lindesberg, har ett högt miljöskapande 
värde. Den bedöms vara en unik 
byggnad ur lokal aspekt med hänsyn 
till att den är byggd i den typiska 
Lindesbergsstilen. Byggnaden bedöms 
därför vara en sådan särskilt värdefull 
byggnad som omfattas av PBL 8 kap 
13 §. 

R EKO M M EN DAT I ONER 

En särskilt värdefull byggnad bör 
inte rivas. Det är därför en stark 
rekommendation att byggnaden 
renoveras och att fasaden återställs till 
ursprungligt utseende. 
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    KS 2020/38 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Kjell Jansson 
 0581-830 57 
kjell.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i 

Lindesberg - Charlottenlund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för 
Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund Lindesbergs kommun. 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen beskrivs vilka 
ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs 
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. 
Charlottenlund, Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om 
Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg 
omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. 
Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de 
nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, samt med 
hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den 
framtida markanvändningen efter pågående användningar. Ett genomförande 
av detaljplanen syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan 
lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till att säkerställa 
markanvändningen för ett värmeverk.  

Ärendets tidigare behandling  

Ett tidigare planförslag var på samråd mellan 21 december 2020 – 22 januari 
202. Efter det reviderades planen och utökades till det nuvarande förslaget 
som var på samråd mellan 22 juni 2021 – 22 juli 2021. Granskningstiden var 
mellan 24 mars 2022 – 14 april 2022. Under granskningstiden har 
planhandlingar funnits tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Biblioteket i 
Lindesberg samt digitalt på Lindesbergs kommuns hemsida. Information om 
ärendet gavs i USS 2022-04-05 samt i Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-
20 där delegation om överlämnande av detaljplanen till KS/KF gavs till 
byggnadsnämndens ordförande. Delegationsbeslutet om överlämnande av 
detaljplanen undertecknades 2022-05-04 av byggnadsnämndens ordförande.  
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Konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att många av nuvarande verksamheter 
ges planstöd och kan därmed utvecklas inom byggrätter. Vidare minskar ett 
genomförande av plane risker för påverkan då störande verksamheter inte tillåts 
nära mer känslig markanvändning. Övergången mellan känsligare 
markanvändningar som bostäder och skola till verksamheter säkerställs. 
Infrastrukturen stärks i och med en ny vägsträckning samt att gång och 
cykelnätet ges en möjlighet att byggas ut med bland annat förbindelser till och 
från Fritidsbyn. Möjligheter att bygga ut dagvattenhanteringen i området 
planläggs.  

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. 
Planområdet är en del av förutsättningar för att kunna ge arbetsplatser i 
Lindesbergs kommun vilket i sin tur leder till att ge förutsättningar till att 
Lindesbergs tätort kan vara en bra miljö för både barn och vuxna. Även en 
utbyggnad av gång och cykelnätet bidrar till att främja tillgängligheten för barn.  

Martin Lindström Kjell Jansson 
Förvaltningschef Planarkitekt 

För åtgärd: 

Samhälssbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Planarkitekt 

Bilagor: 

Planbeskrivning 
Plankarta 
Behovsbedömning med checklista 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse  
Granskningsutlåtande  
Naturvärdesinventering  
Översiktlig markundersökning 
PM Trafik Nordvästra Lindesberg 190212, Trafikutredning FÖP Lindesbergs 
tätort 2022-03-02 
Tidigare riskutredning (Riskutredning detaljplan för Brodalen 1:1) 
 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-202081 Planbeskrivning Antagande Charlottenlund_

 

 2022-04-25 Diarienr: S-2020–81  

   

   

   

  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

  
Kjell Jansson  

Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se  

  

   

   

   
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  Bergslagen   

Bergslagen 

 

711 80 Lindesberg 

 

Prästgatan 6 

 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

711 30 Lindesberg     

     

    1 (48) 
  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANBESKRIVNING 
 
Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund, Lindesbergs kommun 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

ANTAGANDEHANDLING 

 

 

 

 

 

Utökat förfarande 
 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-202081 Planbeskrivning Antagande Charlottenlund_

    Diarienr: S-2020-81 
     
     

 

     

     

    2 (48) 
  

PLANBESKRIVNING 
 
Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund, Lindesbergs kommun 

 
PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 

januari 2015.  

Den här detaljplanen genomförs med utökat planförfarande. Utökat planförfarande används 

när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse eller kan komma att medföra 

miljöpåverkan. Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet. Samt 

att den inte helt överensstämmer men Lindesbergs kommuns översiktsplan.  

Detaljplanen var tidigare på samråd mellan 22 juni 2021 – 22 juli 2021.  

Granskningstid var mellan 24 mars 2022 – 14 april 2022.  

 

 

PLANHANDLINGAR 

- Planbeskrivning 

- Plankarta  

- Behovsbedömning med checklista 

- Fastighetsförteckning 

- Samrådsredogörelse (efter samråd) 

- Granskningsutlåtande (efter granskning)  

- Utredningar, Naturvärdesinventering, Översiktlig markundersökning, 

Trafikutredningar.  

 

 

 
DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till 

ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av 

handel samt vissa publika verksamheter. Planen syftar även till att komplettera 

infrastrukturella samband mellan de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs 

arena, samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den 

framtida markanvändningen efter pågående användningar. Ett genomförande av detaljplanen 

syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan. 

Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.      
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BAKGRUND 

LÄGE 

Charlottenlund är beläget i de västra delarna av Lindesbergs tätort. Området avgränsas i norr 

av Fotbollsgatan, i väster av Stafettgatan, i öster av Siggebohyttevägen samt Torphyttevägen 

och i söder av ett större skogsområde. Planområdets area är ca 36 ha.  

 

 
Planområdets placering i Lindesbergs tätort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets avgränsning  
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BAKGRUND TIDIGARE BESLUT  

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd gav 2016 ett positivt planbesked till en planändring av 

detaljplanen vid Lindesby 5:4 (Diarienr: S-2016-720). I planbeskedet beskrevs att Bergslagens 

Miljö- och Byggnämnd tidigare tillåtit avvikelser från gällande markanvändningsbestämmelse 

Industri (J) och beviljat bygglov för användningen Handel. Med den bakgrunden 

konstaterades det i planbeskedet att ”ytterligare avvikelser från gällande detaljplan bedöms ej 

vara möjlig”. Vidare angavs det i planbeskedet: Att arbeta fram en ny detaljplan för området 

följer den gällande fördjupningen av översiktsplanen för Lindesbergs stad. Den anger att 

aktuell fastighet, och nordvästra industriområdet i stort, ska ges en mer varierad användning 

med bl a inslag av handel. Det kan bli aktuellt att inkludera fler fastigheter än Lindesby 5:4 i 

planområdet. Plangräns kommer föreslås efter dialog med angränsande fastighetsägare i 

området samt efter vidare studier kring behov av planändring för enskilda fastigheter i 

området. Att planlägga för ett mer blandat verksamhetsområde innebär att utredningar med 

inriktning på i huvudsak risk, trafik och buller behöver tas fram. 

De tidigare avvikelser som beviljats innebär undantag från den gällande detaljplanen gjorts 

vilket innebär att ändringar i vissa fall inte uppfyller ett planenligt utgångsläge. För att 

bygglov ska kunna ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan ska utgångsläget vara 

planenligt. Det är både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser som ska 

stämma överens med detaljplanen. 

Beslutet om att anta en detaljplan för ny grundskola vann laga kraft 2017-10-28 Detaljplan 

för del av Brodalen 1:1 m fl (ny grundskola) i Lindesberg. Skolgården omfattar ca 60100 m2. 

I samband med arbetet med detaljplanen för ny skola togs även riskutredningar för fram för 

att identifiera riskerna med angränsande verksamheter. Skolområdet angränsar till det aktuella 

planförslaget (se röda pilar nedan) vilket innebär att detta detaljplanearbete behöver ta hänsyn 

till skolområdet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Illustration över förslag till utformning av Brotorpskolan (Sweco Architects, Karlstad)  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller 

andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för 

kommunikationsanläggningar vara av riksintresse. 

 
STRANDSKYDD 

En mindre bäck rinner genom området den omfattas inte av det generella strandskyddet. 

HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER 

Vid planläggning ska bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. 

miljöbalken tillämpas (se 2 kap. 2 § PBL). Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse 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, se även 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken. 

ÖVERSIKTSPLAN 

I översiktsplanen för Lindesbergs kommun är detaljplaneområdet utpekat för verksamheter.  

 

Utdrag ur markanvändning för ÖP, Lindeshyttans industriområde blått.  

I översiktsplanen anges att: I planförslaget utgör Lindeshyttans industriområde verksamheter. 

Nya verksamheter bör främst tillkomma inom det utpekade området genom förtätning i 

anslutning till befintliga verksamheter. Lindeshyttans industriområde bedöms främst vara 

lämpligt för verksamheter med hög omgivningspåverkan (Sid 60).  
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GÄLLANDE DETALJPLANER  

Gällande detaljplan för området är ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del 

av nordvästra Industriområdet (kv. Gnistan m.fl.) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro 

län,  A51  laga kraft 1971-10-20. Gällande detaljplan har till största  delen  

markanvändningen  industri, men även markanvändningar som transformatorstation och park 

förekommer. 

 
Utsnitt ur gällande detaljplan A51 

PM TRAFIKUTREDNING NORDVÄSTRA LINDESBERG 

Ett PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg antogs i KS 2019-12-16. Där beskrivs och 

förslås framtida infrastrukturlösningar för att bland annat öka tillgängligheten mellan 

nordvästra Lindesberg och Lindesbergs Arena.     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Karta över trafiknät ur PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg   
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Markägare till Lindesby 1:11 är Lindesbergs kommun. Lindesby 6:6, 6:7 och 5:2 ägs av 

kommunala bolag. Övriga fastigheter är i privat ägo. 

RÄTTIGHETER 

Rättigheter i området i form av servitut och ledningsrätter redovisas i fastighetsförteckningen. 

NATUR 

NATURMILJÖ 

Planområdet är till stor del redan hårdgjort då det används för verksamheter. Söder om 

planområdet finns ett skogsparti som främst består av barrskog med inslag av lövträd (se 

beskrivning nedan).  

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Den norra delen av planområdet är relativt plant med begränsade sluttningar. I skogspartiet 

söder om planområdet och längs finns dock en bäckravin med större höjdskillnader,  

NATURFÖRHÅLLANDEN, NATURVÄRDEN 

En naturvärdesinventering (NVI) för den södra delen av planområdet har utförts av 

Norconsult. Inventeringen har sammanställts i en rapport (Naturvärdesinventering Underlag 

till detaljplan för Lindesby 1:1 m fl Uppdrags nr.: 108 01 64 Version: 2). Inventeringen har 

utförts enligt svensk standard (SS199000:2014) med detaljeringsgraden medel, samt med 

tilläggen ”Naturvärdesklass 4”, ”Värdeelement” och ”Detaljerad redovisning av 

artförekomst”. Svensk standard för naturvärdesinventering klassificerar naturområden enligt 

tre värdeklasser (naturvärdes-klass 4 är ett tillägg till grundutförandet,):  

Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde, Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde, 

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde, Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde.  

I rapporten (NVI) beskrivs att inventeringsområdet kan delas in i tre huvudsakliga avsnitt från 

väster till öster. I den västra delen finns en äldre barrskog med omväxlande gran och tall och 

ett välutvecklat mosskikt med utbredda mattor av framför allt hus- och väggmossa. Skogen 

ingår i ett större barrskogsdominerat område som sträcker sig både söder och norr om 

inventeringsområdet, dock framför allt mot söder. En viss påverkan av skogsbruk i form av 

gallring med mera märks, men en del naturvårdsarter såsom ullticka, motaggsvamp och 

kantvitmossa, har noterats inom detta större barrskogsområde, vilket vittnar om att det hyser 

naturvärden (se NVI för Lindesby 1:13 m.fl., Norconsult AB 2019). I den centrala delen av 

inventeringsområdet dominerar bland- och lövskog. Lövskog med gråal, björk och hägg 

dominerar i en bäckravin som sträcker sig i nordsydlig riktning, medan blandskog med björk, 

asp och gran vidtar i ett område väster om bäckravinen. Vissa av asparna är relativt grova, 

omkring två meter i stamomkrets. Dessa skogar saknar sannolikt kontinuitet och är uppvuxna 

under senare halvan av 1900-talet. Trots det finns en del naturvärden här knutna till fuktiga 

och skuggiga miljöer med ett visst inslag av död ved. Karakteristiska mossor i dessa skogar är 

kransmossa och bräkenmossa. I den östra delen av inventeringsområdet förekommer öppna 

före detta åkermarker omväxlande med skog-klädda avsnitt. De öppna markerna står idag 

ohävdade, och domineras av högvuxna gräs som tuvtåtel, kvickrot med mera. De skogklädda 
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avsnitten består delvis av marker som relativt nyligen vuxit igen med lövträd, mest björk och 

gråal, och delvis av blandskogsavsnitt som varit skogbevuxna under lite längre period. I 

blandskogarna växer tall, gran, björk, asp, rönn och enstaka ek. Längst i öster finns inslag av 

en äldre träd-generation, med förekomst av tallar och någon enstaka ek.   

I naturvärdesinventeringen redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats vid 

fältinventeringen. Inget objekt med naturvärdesklass 1 eller 2, högsta respektive högt 

naturvärde, identifierades vid inventeringen. Två naturvärdesobjekt enligt värdeklass 3, 

påtagligt naturvärde, har avgränsats; A, en äldre barrskog, och C, en bäckravin. 

Naturvärdesobjekt A utgör en del av ett större barrskogsområde som kan bedömas enligt 

värdeklass 3. Naturvärdesobjekt C har ett fuktigt mikroklimat och en lövrik miljö med 

förekomst av död ved. Två naturvärdesobjekt bedömdes enligt värdeklass 4, visst naturvärde. 

Objekt B utgör en lövrik blandskog med viss förekomst av död ved och grövre lövträd. Objekt 

D utgör två delobjekt med blandskog med förekomst av bland annat en del äldre tall.  

 

 

Identifierade naturvärdesobjekt, Norconsult  

 

Utöver naturvärdesobjekt har så kallade landskapsobjekt avgränsas och beskrivits, i den mån 

sådana finns. Landskapsobjekt är större områden som har betydelse för biologisk mångfald på 

landskapsnivå och avgränsas till exempel när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans 

ger förutsättningar för naturvårdsarter som är knutna till ett landskap med en kombination av 

olika naturtyper snarare än till enskilda naturtyper. I och i anslutning till inventeringsområdet 

har ett landskapsobjekt identifierats. Det omfattar de öppna markerna med intilliggande 

skogsmiljöer i de östra delarna av inventeringsområdet. Landskapsobjektet är relativt litet, 
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men bedöms bland annat ha viss betydelse för arter som utnyttjar både öppna miljöer och 

skogsmiljöer. Området bedöms till exempel kunna ha viss betydelse som jaktmark för 

fladdermöss. Vid fältinventeringen i oktober 2021 noterades att det i första hand är i östra 

delen av inventeringsområdet som vissa av kriterierna när det gäller lämpliga 

fladdermusmiljöer bedöms uppfyllas. Kombinationen av öppna marker och relativt glesa 

blandskogar bedöms här ha viss betydelse som födosöksmiljöer för fladdermöss (se 

landskapsobjekt L1 nedan). Mot väster ansluter även ett lövrikt område med ett visst inslag av 

död ved. Utöver bäcken som rinner här saknas i området dock vattenmiljöer, och dessutom är 

inslaget av ädellövträd och gamla träd begränsat. Även inslaget av trädhåligheter är begränsat. 

Dock bedöms förutsättningarna för att trädhåligheter på sikt ska utvecklas som relativt goda, 

framför allt i skogsavsnitt med mycket lövträd. Utifrån inventeringen finns det ingen 

anledning att betvivla att fladdermösss nyttjar inventeringsområdet. Denna bedömning är i 

linje med det PM med fokus på fladdermöss, som togs fram till planen för Lindesby 1:13 

(Enviroplanning 2020). I likhet med nämnda PM görs även bedömningen att en 

fladdermusinventering inte skulle tillföra någon ny information av betydande karaktär. 

 

 
 

Identifierade landskapsobjekt, Norconsult 
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Vidare beskrivs det i naturvädersinventeringen när det gäller naturvårdsarter att i en 

talldominerad del av barrskogen noterades ett exemplar av mattlummer (Lycopodium 

clavatum, F). Arten är fridlyst (9 § Artskyddsförordningen), men är inte hotad eller direkt 

sällsynt. 

 

 
 

Förekomst av Mattlumer, Norconsult 
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s översiktliga jordartskarta 1:10 000 visar området som glacial och postglacial silt, 

sandig morän och urberg. 

 

Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se)vid  planområdet. 

RAS OCH SKREDRISK 

För att skred skall kunna inträffa behöver jorden bestå av lera och eller silt samt att 

marklutningen är tillräckligt stor. Finns dessa naturliga förutsättningar så finns en risk för att 

skred kan uppstå. Enligt länsstyrelsens kartering för ras-och skredrisk viss ras-och skredrisk i 

anknytning till det mindre vattendraget. I övrigt finns endast mindre områden med utpekad 

risk för ras-och skred. 

 

Utdrag ur Länsstyrelsens kartering för ras-och skredrisk vid planområdet 
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RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning ligger delar av området inom ett 

lågriskområde för markradon.  

FÖRORENAD MARK 

Den gällande detaljplanen för industriändamål A51 är ca 50 år gammal vilket medfört att 

några fastigheter på området i olika omfattning under tid har haft och har verksamheter som är 

klassade som potentiellt miljöfarliga. Det kan handla om att verksamheten i sig är 

anmälningspliktig eller att verksamheter har hanterat material eller kemikalier klassas som 

miljöfarliga.  

För att bedöma situationen om eventuella markföroreningar i området har fyra fastigheter 

valts ut i syfte att se om ändrad markanvändning är teknisk och ekonomisk möjlig samt få en 

övergripande bild av en eventuell föroreningssituation. Med anledning av det har SWECO 

utfört översiktliga miljötekniska markundersökningar på fastigheterna Lindesby 1:35, 5:1, 5:5 

och 6:4 (se bilagor).  

 

Fastigheter (röd fig) där översiktliga miljötekniska markundersökningar utförts 

 
LINDESBY 5:1 OCH 5:5 

Enligt SWECOS rapport (se bilaga) framgår det att utifrån uppmätta halter i jord och 

grundvatten bedöms det att fler undersökningar inte är motiverade för att utreda 

föroreningssituationen på Lindesby 5:1 och 5:5. Inga föroreningar har påvisats i mark, 

grundvatten eller inomhusluft som bedöms utgöra ett hinder för tänkt markanvändning. Ingen 

indikation finns på spridning av föroreningar från intilliggande fastigheter. 
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LINDESBY 6:4 

Enligt SWECOS rapport (se bilaga) framgår det att utifrån erhållna resultat i den nu utförda 

undersökningen bedöms inte att det föreligger någon risk för spridning av föroreningar från 

mark till grundvatten eller ytvatten. Inga risker för människor som vistas tillfälligt eller 

arbetar på platsen bedöms finnas. Halterna i grundvattnet bedöms inte utgöra en risk för 

ytvatten eller eventuella enskilda vattentäkter för dricksvattenuttag. Eftersom inga 

indikationer på föroreningsskada har påvisats bedöms inte fler undersökningar vara 

motiverade, ej heller några saneringsåtgärder. Utifrån uppmätta halter i jord och grundvatten 

bedöms att fler undersökningar inte är motiverade för att utreda föroreningssituationen på 

Lindesby 6:4. Inga föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som bedöms utgöra ett 

hinder för tänkt markanvändning. Ingen indikation finns på spridning av föroreningar från 

intilliggande fastigheter. 

LINDESBY 1:35 

Enligt SWECOS rapport (se bilaga) framgår det att resultaten från undersökningarna visade 

att halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning 

(MKM) av kvicksilver, kadmium och bensen finns i två provpunkter.  Föroreningarna 

påträffades i både ytliga och djupare jordlager, men inte i grundvattnet. I övriga provpunkter 

var halterna låga och således förefaller påträffade förhöjda halter vara mindre punktkällor som 

kan åtgärdas i en schaktsanering. Utifrån uppmätta halter i jord och i grundvatten bedöms att 

fler undersökningar inte behövs för att utreda föroreningssituationen på Lindesby 1:35. Inga 

föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som bedöms utgöra ett hinder för tänkt 

markanvändning. Ingen indikation finns på att föroreningarna härrör från intilliggande 

fastigheter. 

 

Sammanfattningsvis så framgår det av undersökningarna att tänkt markanvändning är möjlig 

samt att den totala föroreningssituationen är låg i planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-202081 Planbeskrivning Antagande Charlottenlund_

    Diarienr: S-2020-81 
     
     

 

     

     

    14 (48) 
  

VATTEN 

 

 

Skyfallskartering samt flödesvägar i och omkring planområdet 

 

LÅGPUNKTER 

Skyfallskartan visar att det finns några mindre lågpunkter inom planområdet.  

FLÖDESVÄGAR 

Skyfallskartan visar flödesvägar inom hela planområdet. Avrinningen sker främst till 

bäckravinen i sydost samt till Torphyttebäcken för att sedan nå Lindesjön.  

RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING 

Det finns ingen överhängande risk för översvämning inom området. Enligt myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) kartering för beräknat högsta flöde omfattas inte 

planområdet av det beräknade högsta flödet. 
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HISTORIK 
 

Den ekonomiska kartan från 1957 visar att området i huvudsak var oexploaterat vilken 

karaktäriseras av jordbruksmark, skog och odlingar Området har sedan 1970-talet använts 

som verksamhetsområde med en succesiv utbyggnad där den ekonomiska kartan från 1981 

visar vilka fastigheter som var vid den tidpunkten anspråkstagna för olika verksamheter.   

 

Ekonomiska kartan från 1957 Lantmäteriet 

 

 

Ekonomiska kartan från 1981 Lantmäteriet 
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BYGGNADER OCH BEBYGGELSESTRUKTUR 

Inom området finns en rad verksamhetslokaler i olika utförande. Byggnaderna är uppförda i 

etapper med start i början av 1970-talet 

 

Exempel på befintlig bebyggelse (Google maps)  

 

 

Exempel på befintlig bebyggelse som tillkommit under det senaste decenniet "Bildkälla: 

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv” 

Områdets bebyggelse karaktäriseras av ett antal större volymer med en betoning på funktion. 

Byggnaderna har varierade fasadmaterial omfattningen av tegel är dock begränsad. Kulörer på 

fasader varierar. Tidstypiska kulörer har tillkommit samt ändrats under drygt 50 år där de 

senare tillskotten av fasader ofta består av större mörka ytor av enklare skivmaterial i 

kombination med stora glasytor. Signifikant för hela området är stora öppna ytor för parkering 

eller logistik. Breda gaturum i stora rutnätsstrukturer med tillhörande djupa förgårdsmarker 

ger obrutna siktlinjer vilket är ett tydligt återkommande inslag för stadsbilden i området.  
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KULTURMILJÖ 

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, 

kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan 

även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. Länsstyrelsen 

utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne, gör tillsyn av byggnadsminnen, 

kyrkor och begravningsplatser samt ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och 

begravningsplatser.  Inget byggnadsverk inom planområdet bedöms enskilt ha något påtagligt 

högt kulturhistoriskt värde. I planområdets sydöstra del ligger fastigheten Brodalen 16:3 med 

en äldre huvudbyggnad, tillhörande grönytor och en komplementbyggnad.  Under senare tid 

har byggnaden använts av en radioklubb där radiomaster tillkommit. Byggnaden är annars en 

tidstypisk ”egna hems”-villa som var vanlig vid 1920-30-talet, huvudbyggnaden har 

nybyggnadsår 1932.  Egnahems villor kännetecknades bland annat av prefabricerade 

väggelement samt att staten kunde ge fördelaktiga lån av för att kunna uppföra dessa 

byggnader. Egnahemsområden växte upp som svaret på behovet av bostäder till de som 

flyttade in till städerna för att jobba på fabrikerna. Byggnaden vittnar om en 

samhällsutveckling som skett på platsen i utkanten av Lindesbergs tätort. Tomten och 

fastigheten i sig är stor vilket visar på dåtidens behov av ytor att odla för en högre grad av 

självhushållning. Uthuset har troligtvis inhyst redskap och maskiner för att kunna nyttja 

gårdens marker då omgivningen till större del historiskt utgjordes av jordbruksmark.  

 

Egnahem byggnad med tillhörande trädgård Brodalen 16:3 

Huvudbyggnaden bär inte i sig unika arkitektoniska värden men har med sin omgivning ett 

visst kulturhistoriskt värde då fastigheten har ett miljöskapande värde samt ett 

samhällshistoriskt värde. Den befintliga byggnaden med grönytor innebär en miljö med en 

historia samt att den i dess nuvarande form bidrar till en bra övergång mellan bostäder-

verksamheter. I planförslaget föreslås att en gång och cykelväg läggs nära fastigheten vilket 

även innebär att egnahem huset med tillhörande tomt är en viktig del av ett mer rekreativt 

stråk. Vid eventuell förändring bör fastighetens miljöskapande och samhällshistoriska värde 

tillvaratas i möjligaste mån.  
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ARKEOLOGI & FORNLÄMNINGAR 

Enligt Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet (se bild). Länsstyrelsen har 

emellertid pekat på två oregistrerade lämningar i form av resterna av jordtorpet Hällen samt 

en ca 200 meter väster därom liggande backstuga. Något beslut om att det är fornlämningar 

finns dock inte och är följaktligen inte heller registrerat i Riksantikvarieämbetets register 

Fornsök. Enligt Boverket kan uppgifterna i Fornsök ligga till grund för bedömningen av om 

en fornlämning ska anses känd eller inte. 

  

Bild från Fornsök, inga registrerade fynd finns inom planområdet. 

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören 

skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen. 

Borttagande av fornlämningar kräver tillstånd av Länsstyrelsen enligt 2 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950).  

GATOR OCH TRAFIK 

TRAFIKNÄT 

Befintligt trafiknät distribuerar trafik i området. Den stora matargatan är Fotbollsgatan som 

återfinns precis norr om planområdet. Från centrum matas viss trafik via Siggebohyttevägen. 

Även Stadsskogsvägen används för att nå Lindesbergs Arena från västra Lindesberg.  

GÅNG OCH CYKELNÄT 

Gång och cykelnätet är endast delvis utbyggt i området.  

PARKERING, VARUMOTTAGNING, IN-UTFARTER 

Inom fastigheter där verksamheter bedrivs finns idag ytor för parkering och varumottagning. 

In och utfarter finns för samtliga fastigheter inom området. 

STÖRNINGAR  

(se även avsnittet Riskavstånd, Planförslag) 

MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 
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mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra 

kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen 

för luftvårdsförbund. I en rapport Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 

2010/2011 framtagen av arbetsmiljö kliniken USÖ framgår det att bakgrundshalter av 

hälsofarliga ämnen i utomhusluften har låga halter av föroreningar. Lufthalter för olika ämnen 

i Lindesbergs kommun mättes under hösten 2010. Mätningarna visade vid Kristinavägen 

respektive Kungsgatan följande nivåer: Bensen (μg/m³) 0,69 resp 0,45, Butadien (μg/m³) 0,06 

resp 0,04 Formaldehyd (μg/m³) 1 resp 1 Kvävedioxid (μg/m³) 7,5 resp 4,9 Partiklar PM2,5 

(μg/m³) 3,5 resp 2,4.  

 

VATTENKVALITET MKN 

Berörda vattenförekomster har i dagsläget måttlig ekologisk status. 

Torphyttebäcken har krav på miljökvalitetsnorm god ekologisk status till 2027. 

Stora Lindessjön har förslag till ny miljökvalitetsnorm, god ekologisk status till 

2033, vilken kommer beslutas under 2021. Båda vattenförekomsterna uppnår god 

kemisk status dock med undantag för mindre stränga krav för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföroreningar. (vatteninformationssystem Sverige 

(VISS). 

 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns i anslutning till samtliga fastigheter i 

området utöver Brodalen 16:3. Ledningar försedda med ledningsrätter och servitut finns inom 

Lindesby 5:1, 6:3, 6:4, 6:5, 6:7, 6:8 och 6:9. 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger till största delen inom verksamhetsområde för vatten och avlopp i 

Lindesbergs kommun och ska förses med allmänt VA. Spill- och vattenanläggningar i 

närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny bebyggelse. 

AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten.  

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och 

anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  
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DAGVATTEN 

Stora delar av planområdet är idag hårdgjort, det kommunala rörnätet för dagvatten är inom 

exploaterade delar utbyggt. Andelen mark som i huvudsak redan är exploaterad bedöms 

utgöra över 70% av planområdet (se lila område). Inga befintliga anläggningar för rening eller 

fördröjning av dagvatten finns inom planområdet, viss naturlig infiltration sker dock där 

marken inte är hårdgjord. Det befintliga dagvattennätet i och vid planområdet uppskattas ha 

ett upptagningsområde på över 20 ha.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Illustration över exploaterade områden (lila) respektive områden med liten exploatering 

(grönt). 
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PLANFÖRSLAG 

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett befintligt planlagt industriområde söder om 

Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg 

omgivningspåverkan.  

BEBYGGELSE 

Planförslaget syftar främst till att ändra markanvändningen så den speglar den verksamhet 

som pågår på området idag. Eftersom planområdet till stor del redan är exploaterat med antal 

byggnader samt att den gällande detaljplanen har byggrätter är det främst markanvändningen 

som föreslås att ändras i och med det nya planförslaget. Den största strukturella förändringen i 

den fysiska planeringen är den nya vägsträckningen i planområdets södra del samt en utökad 

byggnadshöjd till 25 respektive 18 meter för del av fasigheten Lindesby 6:6 som medger en 

utökning av Linde Energis verksamhet. Byggnadshöjden för byggnader är i det övriga 

området reglerad till 8-12 meter. I de delar av planområdet som är mindre känsliga för högre 

byggnader medges högre bebyggelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Illustration över planområdet 
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MARKANVÄNDNING 

För att möjliggöra de verksamheter som finns på platsen idag har markanvändningen för 

kvartersmark reglerats till icke störande verksamheter, detaljhandel, kontor, restaurang, 

besöksanläggningar och tekniska anläggningar.  

Z- VERKSAMHETER 

Inom verksamheter medges service, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och 

annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Exempel på verksamheter 

som möjliggörs är 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. Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss 

omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i 

användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering 

och kontor. Partihandel ingår i användningen verksamheter, detaljhandel är dock inte tillåten.  

H-DETALJHANDEL  

Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till framförallt 

privatpersoner. Inom användningen detaljhandel ingår handel med varor och tjänster. Även 

komplement till verksamheten detaljhandel ingår i användningen. Restauranger eller kontor 

kan vara komplement till detaljhandeln. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel 

och sällanköpshandel.  

C – RESTAURANG  

Inom användningen restaurang medges restaurangverksamhet och komplement till sådana 

verksamheter. 

 

R- BESÖKSANLÄGGNINGAR  

I detta planförslag inkluderas användningen R främst för att möjliggöra och möta efterfrågan 

på padelhallar i Lindesbergs tätort. Inom användningen medges dock även idrotts- och 

sportanläggningar och byggnader för kulturella eller religiösa ändamål. I användningen ingår 

också sådant som kan ses som komplement till besöksanläggningen  

 

E-TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Inom användningen tekniska anläggningar medges områden för områden för tekniskt 

ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar som kontor ingår i 

användningen. Exempel på verksamheter som kan ingå inom användningen är anläggningar 

för produktion, distribution, omvandling eller hantering av elektricitet, tele-, TV- och 

radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, avlopp och avfall eller annan teknisk 

anläggning. På ett område ges möjlighet att anlägga en återvinningscentral.  

En del av planområdet han avsatts som teknisk anläggning för att på ett kort eller medellångt 

tidsperspektiv säkra upp Linde energis möjlighet till framtida värmeproduktion samt 

komplement till denna.  
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G-DRIVMEDELSSTATION 

Användningen drivmedel används för områden för hantering och försäljning av alla typer av 

drivmedel. En del av området för drivmedelsförsäljning medger inte påfyllningsplats eller 

lossning av drivmedel. Syftet är att reglera och minimera risker gentemot omgivning. 

Transport av drivmedel till drivmedelsstationen ska ske inom den egna fastigheten på 

kvartersmark.  

 

Utöver ovan nämnda markanvändningar medges även två mindre områden för Bostad 

respektive Skola. Dessa markanvändningar finns med inom planområdet i syfte att 

markanvändningarna ska stämma med pågående användning.  

NATUR  

 
GRÖNSTRUKTUR 

PARK planläggs i planens östra del där ett grönstråk i nord-sydlig riktning förstärks genom 

att del av kvartersmak får markanvändningen PARK. Grönstråket ansluter till Brotorps 

skolområde i norr och grönområdet söder om planområdet. Ett genomförande av detaljplanen 

innebär att genomfart för fordonstrafik inte kommer vara aktuell, därigenom förstärks stråket 

för oskyddade trafikanter. Även den nya vägsträckningen i planområdets södra del bidrar till 

att möjliggöra en gång och-cykelväg i nära anslutning till grönområden.  

 

 
Grönstråk i röd markering 

 
 

RAS OCH SKREDRISK 

Bäckravinen i den sydöst behöver inte tas i anspråk för den nya vägsträckning som pekas ut i 

plankartan. För ett fåtal av fastigheterna kan stabiliserande markåtgärder komma att krävas för 

vissa byggnadsverk.  
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FÖRORENAD MARK 
 

Enligt den marktekniska underökningen som SWECO gjort har föroreningar påträffats på två 

platser på fastigheten Lindesby 1:35 (se bilaga). I rapporten föreslås att åtgärder bör vidtas för 

att avlägsna förorenade massor för att minska risk för spridning till grundvattnet.  

Inga kompletterande undersökningar av jord eller grundvatten bedöms motiverade. 

Rekommenderade åtgärder bedöms vara av mindre omfattning eftersom föroreningar som 

påvisats i jord inte har påvisats i grundvattnet eller närliggande provpunkter. Uppskattad area 

för område som omfattas av sanering är cirka 80 m2 för respektive område, västra och östra 

(markerat med röd cirkel i Figur 4) där antagen yta utgörs av en radie på cirka 5 meter från 

den provpunkt där föroreningen påvisats. Ytan för åtgärder kan bli både mindre och större 

beroende på föroreningarnas utbredning. Föroreningarnas djup måste avgränsas vilket innebär 

ett schaktdjup på minst 2 meter under markytan i den västra punkten och ner till berg vid 

cirka 1,6 meter i den östra punkten. Vid en avhjälpandeåtgärd avseende föroreningar i jord 

bör en miljökontroll göras av schaktbotten och schaktväggar där ett föreslaget åtgärdsmål är 

halter under riktvärdet för MKM.  

 

 
Figur 4. Markerade områden för avhjälpandeåtgärder avseende förorenad jord (SWECO). 

 

 

Markföroreningarna bedöms vara ekonomiskt (se bilaga) och tekniskt möjliga att avhjälpa.      

I detaljplanen villkoras därför att bygglov inte får ges för detaljhandel, kontor, 

besöksanläggningar eller verksamheter innan markförorening har avhjälpts. Tekniska 

obemannade anläggningar som transformatorstation omfattas ej av villkoret. 
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RISKAVSTÅND  
 

I fysisk planering har kommunen möjligheter att påverka framtida markanvändning och 

bebyggelse. Det gäller såväl lokalisering i översiktsplaneringen som utformning i detaljplaner 

och bygglovsärenden. Enligt PBL och MB ska hälsa och säkerhet behandlas och riskhänsyn 

tas i såväl översikts- som detaljplaner. I miljöundersökningen ska även risker tas med i 

bedömningen om en MKB ska tas fram.  

 

SKYDDSAVSTÅND BEFINTLIG VERKSAMHET 

Planförslaget innebär att markanvändningarna inom planområdet till den största delen ändras 

från industri J till icke störande verksamhet Z.  Även nya markanvändningar som detaljhandel 

H, restaurang C och idrottsanläggningar R samt ett begränsat område för drivmedel G 

föreslås. De nämnda nya markanvändningarna innebär att fler personer kan vistas inom 

samma område vilket i sin tur innebär att riskavstånd måste beaktas både inom och utom 

utanför planområdet. Inom planområdet är det främst Linde Energis energianläggning och 

Linde-Pac´s anläggning som genererar riskavstånd.  

 

 
Illustration över olika verksamheters generella risk/skyddsavstånd 

Norr om planområdet finns Lindesbergs största arbetsplats Meritor vars verksamhet genererar 

skyddsavstånd. Viktiga utgångspunkter i planarbetet är att beakta både de tillkommande 

markanvändningarnas behov av skyddsavstånd samtidigt som befintliga verksamheter som 

exempelvis Meritor fortsättningsvis kan ha en möjlighet till expansion eller omdisponering av 

sina verksamheter inom sina fastigheter. Avvägningen av skyddsavståndens storlek behöver 

alltså göras mellan de befintliga verksamheternas intressen och den förändrade 

markanvändningen som tillåter mer personintensiva verksamheter.   
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RISKBEDÖMNING 

I många riskbedömningar definieras begreppet risk som en sammanvägning av sannolikheten 

för en oönskad händelse samt vilka skadliga konsekvenser som sker av denna händelse. Detta 

kan illustreras enligt figuren nedan. Risken ökar i och med en större sannolikhet samt i och 

med en större konsekvens av en händelse. Risker kan i och med det beskrivas med vilket 

tidsintervall som en oönskad händelse statistiskt kan inträffa och vilken skada som då skulle 

ske. Det kan mätas i antal personer som skulle skadas inom ett tidsintervall i en avgränsad 

risksituation.  För olyckor kan det exempelvis röra sig om sannolikheten för en brand med 

konsekvensen att personer omkommer.  

 

 

Illustration riskmatris 

I illustrationen för riskmatrisen innebär grönt ingen eller försumbar risk, rött innebär hög risk. 

När det gäller riktlinjer för risker från industri har Boverket sedan tidigare angivit riktvärden 

för skyddsavstånd till olika typer av verksamheter i Bättre plats för arbete (BPFA) från 1995. 

Dessa riktvärden har använts vid stadsplaneringsarbete eller prövning av miljöfarliga 

verksamheter. Riktvärdena i BPFA var allmänna råd till gamla plan- och bygglagen (ÄPBL). 

Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Boverket anger nu att det kan finnas 

information i BPFA som är inaktuell. Eftersom lagstiftningen har genomgått förändringar 

sedan 1995 samtidigt som den tekniska utvecklingen i industrin har gått framåt, bör man vid 

tillämpning av rapporten BPBA ha i åtanke att information och vägledning ibland kan vara 

inaktuell. Trots detta används BPFA delvis fortfarande och kan ses som en vägledning kring 

skyddsavstånd från bebyggelse sett till störande verksamhet baserat på en kombination av 

buller, luftkvalité, olycksrisk med mera där avstånden i kan ses som en indikation på 

lämpligheten av olika byggnaders placering.  

I de föreslagna markanvändningarna för detaljplanen finns inte känslig markanvändning som 

exempelvis bostäder och skola. Emellertid behöver som tidigare nämnts riskavstånd bedömas 

med hänsyn till att en större mängd människor kan befinna sig inom samma yta. Vid och i 

lokaler för exempelvis H detaljhandel och C restaurang kan det förväntas att en större antal 

personer från allmänheten som kan befinnas sig inom ett relativt begränsat område, detsamma 

kan gälla för R idrotts/besöksanläggningar. För övriga markanvändningar som inte främst 

riktar sig till allmänheten ansvarar arbetsgivare för säkerheten för sina verksamheter vilket 

även gäller att personal omfattas av det interna säkerhetsarbetet.  
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TIDIGARE RISKBEDÖMNING  

I samband med arbetet med detaljplanen för Brotopsskolan togs en riskutredning fram av 

SWECO. Riskutredning för högstadieskola Stadsskogsvallen Lindesberg   2015-01-30. 

Många av de uppgifter i den utredningen som beskriver verksamheter går att överföra till 

detta detaljplanearbete. En viktig skillnad är dock att skolor och bostäder är känsligare för 

störningar än exempelvis kontor och handel.  

 

Nedan beskrivs närliggande verksamheter med utdrag från den riskutredningen samt med   

vissa korrigeringar och kompletteringar.  

 

1. Linde-Pac AB 

Linde-Pac är en plastbearbetande industri som tillverkar plastdetaljer och förpackningar av 

olika slag för exempelvis livsmedel. Produkterna tillverkas av formgjutna termoplaster; 

expanderad polyeten (EPE), expanderad polypropylen (EPP) och expanderad polystyren 

(EPS, frigolit). Verksamheten ger upphov till visst buller, transporter och utsläpp av 

vattenånga från kyltorn. Under 2019 uppgick utsläppet av pentan till 4801 kg enligt 

miljöårsrapporten 2019. Riskerna generellt inom plastbearbetande industrier är ofta 

förknippade med de plaster, lösningsmedel och kemikalier som hanteras i produktionen. Det 

som främst utgör en risk för närliggande verksamheter är dock olyckor med bränder. Linde 

Pac AB behandlar inte polyester därav klassas verksamheten som en övrig plastbearbetande 

industri vilken har ett skyddsavstånd enligt BPFA på högst 200 meter. Delar av tidigare av 

Linde Pac´s lokaler används för andra ändamål än för Linde Pac´s verksamheter vilket 

innebär att stora lokalytor i dagsläget inte tas i anspråk för Linde Pac´s verksamhet.  

 

2. Meritor  

Meritor en av de största industrierna i Lindesbergs kommun med ca 1000 anställda. Meritor är 

en är tillståndspliktig verkstadsindustri. Där tillverkas fordonsdelar till tunga fordon, 

exempelvis bearbetas olika kugghjul, växelhus, kåpor, differentialhus, precisionssmide samt 

montering av fram- och bakaxlar till tunga fordon. Färdiga axlar rostskyddas och målas i 

måleriet, som är ca 1400 m3, kombinerat robot- och manuell målning. I 

tillverkningsprocessen används skär- och tvättemulsioner. Vissa komponenter kräver 

värmebehandling i anläggningens härdverk med fyra brännare. Flera komponenter fosfateras 

och glidlackas. Mekanisk förbehandling i form av blästring används. Verksamheten ger 

upphov till risker vid gashantering, utsläpp till luft av flyktiga organiska lösningsmedel 

(VOC), stoft och oljepartiklar samt transporter. Meritor har en gasoltank på 100 m3 belägen 

på västra sidan av fabriksbyggnaden. På cisternområdet finns även tankar med metanol och 

kvävgas.  

Meritor är enligt Lagen om skydd mot olyckor klassad som farlig verksamhet vilket innebär 

att de ska ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för 

räddningsinsats. Vissa anställda på Meritor är deltidsbrandmän vid den närliggande 

brandstationen. Verksamheten bedriver ett aktivt säkerhetsarbete, bland annat går 

transporterna till cisternområdet på en enkelriktad grusväg som är byggt så att ett eventuellt 

läckage samlas upp. Enkelriktningen innebär en minskad risk för kollision. Vidare finns 

ljussignal som larmar vid gasolycka mot tillkommande trafik vid Stafettgatan.  
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Riskscenarion kopplat till hanteringen av gasol på Meritor är i huvudsak tre stycken, Dessa är 

de som är förknippade med en olycka där en tank med brandfarlig gas är inblandad; 

Jetflamma, gasmolnsbrand och Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE).           

Jetflamma innebär att gasen direkt antänds medan den under tryck flödar ut ur tanken. En 

sådan brand sker i direkt anslutning till tanken och jetflamman kan ha vid en sådan olycka ha 

ett konsekvensavstånd på mellan 5 - 80 meter. 

Gasmolnsbrand innebär att gasen inte antänds direkt utan att ett gasmoln breder ut sig över ett 

område och därefter antänds. För en stor gasmolnsbrand kan konsekvensavståndet i värsta fall 

uppgå till flera hundra meter och är en oönskad händelse som bedöms kunna påverka 

planområdet.  Länsstyrelsen i Hallands län anger i Riskanalys av farligt gods i Hallands län 

Meddelande 2011:19 att för jetbrand förväntas inga omkomma på längre avstånd än 50 meter 

ifrån en olycka. Vidare anges att omkomna på grund av gasbrand inte förväntas förekomma 

på längre avstånd än 100 meter ifrån olycka.  

En BLEVE kan inträffa om en tank med tryckkondenserad gas (vätska) värms upp och att 

tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den kokande vätskan släpps ut 

och antänds vilket leder till ett eldklot samtidigt som delar av tanken kan slungas iväg många 

hundra meter. Om en BLEVE inträffar utan att området utrymts kan dödsfall och skadade 

personer finnas upp till flera 100 meter ifrån olyckan. Sannolikheten för BLEVE bedöms ofta 

som mycket liten där en av utgångspunkterna är att det är troligt att man hinner släcka en 

brand innan en BLEVE inträffar.  

Enligt BPFA uppskattas skyddsavståndet för en verksamhet som Meritors till 200-500 meter, 

emellertid behöver en bedömning främst göras utifrån hur verksamheten är uppbyggd och 

därmed ta hänsyn till de risker som gasoltanken innebär som är den riskkälla som berör detta 

planförslag. Ett riskavstånd på upp till 200 meter från gasoltanken till bebyggelse som tillåter 

mer personintensiva inslag som handel bedöms som väl tilltagen.  Som en jämförelse kan 

avstånden som anges i Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB1589 - juni 2020 (MSB) göras där det 

största avståndet som anges är 100 meter.  

 

Tabell över minsta avstånd vid placering av en eller två gascisterner med gasol ovan mark ur 

Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet, sid 36 (MSB). 
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MSB anger vidare att svårutrymda lokaler har getts definitionen lokaler från vilka en utrymning 

kan förväntas ta lång tid på grund av verksamheten i lokalen eller typen av byggnad.   Exempel på 

svårutrymda lokaler är exempelvis verksamhetsklass 2B (samlingslokal för >150 personer), 

2C (samlingslokal för >150 personer där alkohol serveras). Andra exempel skulle kunna vara 

verksamhetsklass 3 (vissa flerbostadshus), 4 (hotell och andra tillfälliga boenden) eller 5 

(förskolor, vårdinrättning, dagverksamhet, särskilda boenden, sjukhus, låsta anstalter) enligt 

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR.  

 

3. Linde Energi  

Linde Energi levererar fjärrvärme i Lindesberg, medparten av varmvattnet kommer från 

Billeruds anläggning i Frövi. Verksamheten har tillstånd enligt miljöbalken för ett antal 

oljepannor för att kunna komplettera med behov. Tillståndet gäller en total tillförd effekt upp 

till 49,5 MW. De bränslen som används är eldningsolja 1 (Eo1), och bioolja (RME). Oljan 

förvaras i cisterner varav tre stycken är 49 m3 stora och en har en volym på 100 m3. Oljan är i 

sig inte lättantändlig vid en eventuell brand skulle den kunna vara något svår att släcka. 

Risker som är förknippade med verksamheten vid värmeverket är främst läckage från 

oljecisterner, brand samt den explosionsrisk som ångackumulatorn innebär. För 

energianläggningar med tillförd effekt under 50 MW är riktvärdet för skyddsavstånd 50 meter 

för anläggning med oljepanna och för fastbränslepanna 200 meter (BPFA sid130). Linde 

Energis nuvarande förbränningsanläggning med en effekt på under 50 MW resulterar i 

dagsläget ett skyddsavstånd på under 200 meter. Vid ett eventuellt införande av 

fastbränslepannor kan skyddsavståndet uppgå till 200 meter förutsatt att den tillförda effekten  

understiger 50 MW.  

 

4. NLF, Nora-Lindefrakt 

NLF är ett transportföretag inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och 

material-leveranser. På fastigheten finns kontor och lokaler för fordonsservice samt 

uppställningsplatser. Inom fastigheten finns även en dieseltank på 50 m3. Dieseltanken är 

utrustad med invallning under tak vid påfyllningsplatsen.  

Brandfarlig vätska, av typen dieselolja, har högre flampunkt och förväntas inte antändas vid 

lägre temperatur än 55°C. Denna klassas som brandfarlig vätska klass 3. n dieselolja, har 

högre flampunkt och förväntas inte antändas vid lägre temperatur än 55°C. Med utgångspunkt 

av att tanken enbart innehåller fordonsdiesel och med hänsyn till markens lutning så bedöms 

inga övriga skyddsåtgärder vara nödvändiga på avstånd över 40 meter till angränsande 

markanvändningar.  

I planförslaget kommer platsen för drivedelsförsäljning att flyttas söderut på fastigheten där 

även möjligheter att sälja fordonsgas skapas med ett skyddsavstånd upp till 100 meter.   
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SAMMANFATTNING RISKBEDÖMNING  

Det tillkommande området för detaljhandel (H), besök/idrott, (R) restaurang (C) samt kontor 

(H) innebär mer personintensiv markanvändning och är därför känsligare i riskavseende.  De 

risker som främst skulle kunna innebära en fara för allmänheten är främst oönskade bränder. 

Den enda verksamheten som klassas som farlig verksamhet i eller vid planområdet är Meritor. 

En buffertyta med icke störande verksamheter (Z) läggs därför mellan Fotbollsgatan och den 

känsligare markanvändningen. Utgångspunkten är att Meriotor kan omdisponera sin 

verksamhet på sin fastighet med acceptabla riskavstånd. Vidare fungerar byggnader på 

markanvändningen (Z) (lila område fig) som skydd vid en olycka.    

 

 

Buffertområde (i lila färg) riskavstånd mellan Meritor och tillkommande mer känslig 

markanvändning 

Den befintliga dieseltanken (grå cirkel) som planeras att flyttas till nytt område (gul cirkel 

nedan) för drivmedelshantering, bedöms inte utgöra risk för restaurangverksamheten för 

markanvändningen (C).  Det nya planerade området för drivmedel (G) (se gult område nedan) 

innebär att tillräckliga skyddsavstånd på 100 meter finns gentemot angränsande områden.   

 

Illustration över riskkällor i gul (100 m radie) och röda cirklar (200 m radie), lila område 

medger mer personintensiva verksamheter. 
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De övriga markanvändningar som detaljplanen medger innebär ingen övrig risk inom eller 

utanför planområdet. Lindesberg kommun har tidigare hänvisat verksamheter med hög 

omgivningspåverkan till industriområdet norr om Fotbollsgatan. Eventuella störningar från 

verksamheter i planområdet gentemot omgivande bostadsbebyggelse kan prövas mot 

miljöbalken (MB). Tillkommande samt befintliga verksamheter inom planområdet behöver 

alltså kunna tillgodose att verksamheten inte medför olägenhet som exempelvis buller, 

vibrationer, lukt och ljus-störningar mot den omgivande befintliga bebyggelsen enligt MB.   

Ett genomförande av planen minskar istället de risker som tung industri (J) inom planområdet 

skulle ha kunnat medfört gentemot sin omgivning som då annars skulle varit nollalternativet.  

 

 
 

Exempel på befintlig verksamhet inom planområdet, Linde Pack AB.  

 
NATUR  

I rapporten för naturvärdesinventeringen (NVI) görs bland annat följande rekommendationer 

och samlad bedömning nedan: 

Den känsligaste miljön bedöms finnas i bäckravinen i östra delen av inventeringsområdet, 

naturvärdesobjekt C. Tillgången på död ved är god och luftfuktigheten är jämn och hög vilket 

gynnar ett flertal arter. Delar av ravinen har tidigare varit åkermark, vilket kan ses på äldre 

flygfoton, men förmodligen har det funnits lövträd i och intill området under flera 

trädgenerationer. Närmast väster om ravinen i naturvärdesobjekt B finns också goda 

förekomster av lövträd. Vid en eventuell exploatering bör intrång i bäckravinen minimeras.  

I områdena som angränsar till ravinen mot väster bör asp prioriteras som hänsyn i första hand, 

och övriga lövträd i andra hand. Det barrskogsdominerade området i naturvärdesobjekt A 

ingår i ett betydligt större skogsområde, som framför allt sträcker sig mot söder. Skogen är i 

viss grad påverkad av skogsbruksåtgärder i form av gallring med mera, men påträffade 

signalarter och rödlistade arter inom det större skogsområdet indikerar att det funnits tillgång 

till träd och död ved under flera trädgenerationer. Om arterna och den ekologiska funktionen i 

skogsområdet ska bibehållas bör kalavverkning undvikas.  I naturvärdesrapporten fokuseras 

det på förekomsten av allmänna naturvärden inom det avgränsade inventeringsområdet. 
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Liksom fallet var i NVI:n för Lindesby 1:13 m.fl. kan man för naturvärdesobjekt A dock inte 

undgå att konstatera att området även har goda rekreativa och sociala värden. Flera stigar går 

genom området, tillgången på bär och svamp är god och skogskänslan påtaglig. Vidare bör 

det betonas att utifrån den allmänna naturvärdesinventeringen att inte går att dra några vidare 

slutsatser om enskilda artgrupper, såsom fåglar. Inventeringsområdet bedöms hysa för 

regionen typiska fågelarter och inslaget av såväl barrskog som lövskog och öppen mark 

innebär förutsättningar för olika fågelarter. Andelen hålträd och gamla träd bedöms dock vara 

begränsat, varför förutsättningarna för hålhäckande arter troligen inte är särskilt goda. I östra 

delen av inventeringsområdet bedöms att det finns vissa värden på landskapsnivå knutna till 

fladdermöss. Gott om skogskantzoner och solbelysta miljöer i lä bedöms skapa relativt goda 

förutsättningar för födosök för bland annat fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver 

inte spoliera dessa värden. Den största risken för konflikt med värdena bedöms vara om 

ingrepp görs i naturvärdesobjekt D, särskilt om äldre lövträd måste avverkas. Om mosaiken 

med öppna marker och skogsbestånd ska bibehållas på sikt krävs också att de öppna markerna 

hävdas på något sätt. 

I det PM som togs fram till detaljplanen för Lindesby 1:13 ges ett antal rekommendationer 

som bör beaktas för att reducera påverkan på fladdermöss. Ett par av dessa, till exempel 

gällande behov av belysning och avverkning av grova lövträd, bör beaktas även inom detta 

planområde. I likhet med nämnda PM görs även bedömningen att en fladdermusinventering 

inte skulle tillföra någon information av betydande karaktär. I norra kanten av 

naturvärdesobjekt C, i kanten av det öppna området som finns här, noterades flera exemplar 

av den invasiva arten jättebalsamin i samband med fältinventeringen i oktober 2021. För att 

förhindra att arten sprider sig ner i bäckravinen och över ett större område rekommenderas att 

en riktad insats görs för att avlägsna växten (Naturvärdesinventering Underlag till detaljplan för 
Lindesby 1:1 m fl Uppdrags nr.: 108 01 64 Version: 2).  
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VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Inom planområdet finns några mindre lågpunkter. Eftersom området redan är hårdgjort till 

stor del kommer dagvatten transporteras från det norra området ned till naturområdet med 

översvämningsmöjligheter i planområdets södra del med markanvändningen SKYDD.           

Ett antal gator får ett bredare gaturum så att svackdiken kan breddas och därmed ta emot 

dagvatten från fastigheter, Svackdikena utformas och dimensioneras så att rening och 

fördröjning av dagvatten utöver vägvatten är möjlig.  Planförslaget utökar möjligheterna till 

ett bra omhändertagande av dagvatten jämfört med det nuvarande nollalternativet. Se även 

avsnitten Teknisk infrastruktur, Dagvatten samt Natur.  

 

 

Exempel på gatumark som ges utökat område åt svackdike för                                      

fördröjning av dagvatten i röd fig 

 
STRANDSKYDD 

De vattendrag som finns i området omfattas inte av strandskydd. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatustrukturen lämnas i stort oförändrat, vägområdena utökas dock för Stafettgatan och 

Skrinnargatan utmed vissa sträckor. Gatuområdena varierar mellan 16-12 meter där både 

svackdiken samt utrymmen för gång och cykel inräknas.  

 

 

 

 

 

 

 

Principskiss för gatuområden inom planområdet 

Den nya vägsträckningen i planområdets södra del får ett gatuområde som är 15 meter brett 

för att tillgodose väg, gång-och cykelväg, diken och andra vägrelaterade åtgärder. 

Gatuområdet innebär utökade möjligheter att avlasta Fotbollsgatan i norr för att nå 

Lindesbergs Arena. Den nya södra vägsträckningen avlastar även trafiken i och vid 

Brotorpskolan. I dagsläget används Stadsskogsvägen för att ta sig från de västra delarna av 

Lindesberg vidare mot Lindesbergs Arena. Denna ”smitväg” innebär en oönskad blandning av 

olika trafikslag på Stadsskogsvägen som inte är avsedd eller dimensionerad för den trafiken 

vilket innebär konflikter mellan olika trafikslag. Vid ett genomförande av planen föreslås att 

del Stadsskogsvägen avsätts för gång och cykel med separata körytor.     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

”Smitväg” Bild från Stadsskogsvägen 
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Planförslagets nya södra väg finns med i två stycken trafikutredningar Trafikutredning FÖP 

Lindesbergs tätort 2022-03-02 och PM Trafik Nordvästra Lindesberg 190212. I 

Trafikutredning FÖP Lindesbergs tätort 2022-03-02 beskrivs att den nya väglänken skulle ge 

en mer naturlig och anpassad koppling mellan Lindesbergs arena och mellersta infarten. En 

ny södra väg kommer även fånga upp trafik från det nya bostadsområdet vid Lindesby samt 

ge anslutningsmöjligheter för de södra fastigheterna inom planområdet. Den nya södra vägen 

med gång och cykelväg ger även möjligheter att skapa goda förutsättningar för aktiva 

transporter till och från området genom exempelvis gång-och cykeltrafik. Gatusträckningen 

med gång-och cykelväg ansluter även till fritidsbyns infrastruktur.  

 

 

Ny föreslagen vägdragning i södra delen av planområdet. 

Vid ett genomförande av den nya södra vägen bör hänsyn tas till äldre lövträd vid område D 

enligt NVI n samt att val av belysning av vägområden ska göras med nedåtriktade armaturer.  

 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

Gång-och cykelnätet får i och med planförslaget ytterligare möjlighet att utvecklas i 

överensstämmelse med PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg KS 2019-12-16.         

Nya sträckningar för gång och cykel möjliggörs i och med det nya vägområdet i söder samt 

att vägområden utökas vid Stafettgatan och Skrinnargatan (se blåa streck-linjer).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Illustration över G/C vägar, från PM Trafikutredning för nordvästra Lindesberg 
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Gång-och cykelnätet ges även möjlighet att kunna ansluta till fritidsbyn i Skrinnargatans 

förlängning mot väster. Det innebär i praktiken ett mer gent förslag än det som finns i PM 

Trafikutredning för nordvästra Lindesberg vilket ökar tillgängligheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration över G/C väg från Skrinnargatan till fotbollsbyn i blått.  

 
PARKEING, ANGÖRING, IN-UTFARTER 

Parkering och angöring sker inom kvartersmark och lämnas i planförslaget oförändrat. 

Parkering i området är inte avsett att ske på gatumark utan ska lösas på kvartersmark. 

Angöring till verksamheterna och fordonsrörelser kopplade till angöringen, ska även den ske 

på kvartersmark. Anvisad väg för drivmedelstransporter till drivmedelsstationen på Lindesby 

4:1 sker från Stafettgatan strax söder om cirkulationsplatsen och därefter i huvudsak på den 

egna kvartersmarken enligt principskissen nedan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principskiss anvisad väg drivmedelsleverans till drivmedelsstation 
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Utfartsförbud har inkluderats i vissa delar av området ur trafiksäkerhetssynpunkt.  I den västra 

delen av planområdet har ett område pekats ut som parkering. Detta för att på sikt få en 

tydlighet i parkeringssituationen mot fritidsbyn samtidigt som stråkets rekreativa karaktär kan 

bibehållas. Ökade flöden på intilliggande gatunät samt möjlighet till belysning innebär att 

trygghet vid parkeringen kan skapas. Vid ett genomförande av P-Platsen föreslås den i första 

hand anläggas med genomsläppliga material.  

 

 

Parkering för södra delarna av Fotbollsbyn 

STÖRNINGAR 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD  

Planförslaget möjliggör för verksamheter, handel, kontor, besöksanläggningar, tekniska 

anläggningar, gata och natur. Planförslaget innebär en ny vägdragning vilket innebär att vissa 

trafikflöden kommer förändras. Ett långsiktigt syfte med planen är att på sikt är att minska 

andelen tung trafik i Brodalen och hänvisa den tunga trafiken till norr om Fobollsgatan.  

Se även tidigare avsnittet riskbedömningar.   
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Som tidigare angetts i planbeskrivningen uppskattas att ca 70% av planområdet redan är 

utbyggt och delvis hårdgjort. Detaljplaneförslaget möjliggör för kommunen att ta ett större 

helhetsgrepp för dagvattenhanteringen i och omkring Charlottenlundsområdet. Detta sker  

genom planläggning med markanvändningen SKYDD1 med damm samt med GATA (dike). 

Detaljplanen reglerar även att högst 80% får hårdgöras av kvartersmark. Till andelen 

hårdgjorda ytor räknas även exempelvis takytor på byggnadsverk. Detaljplanen reglerar att de 

södra delarna av planområdet ska användas för att tillskapa ett översvämningsytor och 

dammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flöden och fördröjning för dagvattenhantering inom planområdet, 

Översvämnings/sedimenteringsytor i samt principskiss för flödesvägar, röd markering. 

 

 

 

 

 

Principskiss för en dagvattendamm med grund våtmarksdel. Dammen har 

ett utlopp under vattenytan och vattennivån regleras av nivån på dämmet i 

utloppsbrunnen (en så kallad munkbrunn). (illustration WRS, Stockholm vatten och avfall) 
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ÖVERSVÄMNINGSYTOR, FÖRDROJNING, DAMM 

De södra delarna som idag omfattas av skogsmark planläggs som översvämningsytor 

SKYDD1 ca 15.000 kvm. Detta för att säkerställa hanteringen av dagvattnet från 

kvartersmarken i planområdet. De lägst belägna lågpunkterna (damm1) fungerar som 

sedimenteringsytor (se illustration ovan) innan avrinning sker till recipient. De ytor som 

primärt föreslås hantera dagvatten uppgår sammanlagt till ca 6000 kvm vilket tillgodoser 

dagvattenhanteringen. Detaljplaneförslaget möjliggör även för svackdiken i inom 

planområdet för att kunna fördröja och rena dagvatten. Ytorna för dammar föreslås vara ca 

1350 kvm, ytorna för översvämningsytor och svackdiken uppgår till 4950 kvm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration över ytor för dammar och översvämningsytor i blått där dagvatten fördröjs och 

renas.  

  

 

dammar  

översvämningsytor  



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-202081 Planbeskrivning Antagande Charlottenlund_

    Diarienr: S-2020-81 
     
     

 

     

     

    40 (48) 
  

 
 
 
 
 
 

 

Illustration över ytor för översvämningsyta i blått där dagvatten fördröjs och renas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principskiss av ett infiltrationsstråk. Stråket utformas som ett nedsänkt dike där 

vattnet kan infiltrera genom matjorden till ett dräneringslager. Ett dräneringsrör 

som ansluter till dagvattennätet kan placeras i botten. (illustration WRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(exempel på översvämnings och infiltrationsstråk, foto WRS, Stockholmvatten och avfall) 

 

Detaljplanen skapar alltså goda förutsättningar för omhändertagande av dagvatten där rening 

och fördröjning sker. Eftersom dagvattenanläggningarna kommer fördröja och rena dagvatten 

från befintlig kvartersmark så innebär det att ett genomförande av detaljplanen en minskning 

utsläpp av föroreningar från dagvatten jämfört med nollalternativet där inga ytterligare 

åtgärder görs för dagvatten inom nuvarande detaljplan. Ett genomförande av detaljplanen ökar 

alltså förutsättningarna till att klara miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten jämfört med ett 

nollalternativ som skulle innebära en utbyggnad av industri på gällande plan utan vidare 

åtgärder för omhändertagande av dagvatten. Vid åtgärder i genomförandet av detaljplanen 

som att tillskapa vallar i syfte att möjliggöra SKYDD1 (översvämningsområden) bör intrång i 

och trädfällning i naturområdet till största grad minimeras samtidigt som nödvändiga åtgärder 

ska vara tillåtna så att översvämningsytors funktion klaras.  
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VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger till största del inom Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för vatten 

och avlopp. Dagvattendammar samt fördröjning förväntas bli en del av VA-

verksamhetsområdet samt fastigheter inom planområdet som inte ingår i det. Ett sådant beslut 

fattas dock separat av Lindesbergs kommun utanför detaljplanen. Spill- och 

vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny 

bebyggelse. 

AVFALLSHANTERING 

Befintliga förutsättningar för avfallshantering lämnas i huvudsak oförändrade, ett område 

planläggs för att ge möjlighet till en återvinningscentral ÅVC.  
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesbergs kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive 

fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark med 

sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m m. 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2022. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 5 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP  

Lindesbergs kommun är huvudman för allmän plats samt för allmän VA-försörjning. 

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele-, eller elledningar på 

kvartersmark bekostas av exploatören på kvartersmark eller kommunen på allmänplatsmark.  

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av 

fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. För genomförandet av områden som 

berör allmänplatsmark skall lantmäteriförrättning bekostas av kommunen som även initierar 

dessa.  

Fastighetsägare kan begära att kommunen löser in mark som planläggs som allmänplatsmark 

likaså kan kommunen lösa in av fastighetsägare mark som planläggs som allmänplatsmark 

något som då initieras av kommunen.  

 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETER 

Del av Brodalen 16:3 upptas i Lindesby 1:11. Avtal för markköp upprättas av Lindesbergs 

kommun för att möjliggöra del av en ny väg vid en lagakraft vunnen detaljplan. Området 

omfattar cirka 7000 kvadratmeter. Förrättningskostnader tillfaller kommunen om inget annat 

avtalas. 

 

Del av fastigheten Brodalen 16:3 Lindesbergs kommun markerat med röd streckad linje. 
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Del av Lindesby 4:1 regleras in i Lindesby 1:11 markerad som grönt område 

Del av Lindesby 4:1 regleras och upptas i Lindesby 1:11 för att kunna möjliggöra gång och 

cykelväg samt fördröjning av dagvatten. Arean som blir allmänplatsmark uppgår till ca 1920 

kvm. Gatumark breddas på ett antal ställen för att säkerställa befintliga dikens kapacitet för att 

kunna omhänderta dagvatten samt underlätta för utbyggnad av gång-och cykelnätet. På ett 

antal ställen justeras alltså markanvändningen så att den efterliknar den nuvarande 

användningen, exempelvis finns ett antal belysningsstolpar på eller nära kvartersmark. De 

fastigheter som berörs av ovan nämnda åtgärder är; Lindesby 4:1, 4:2. 1:74, 5:5, 5:4, 5:3, 5:2. 

1:35, 1:47 och 6:6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av justering av gatumark markerat med röda linje. 
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Även om det rör sig om smala remsor vid vägarna så uppgår den totala ytan för dessa 

områden som blir allmänplatsmark till ca 2650 kvm. Kommunen ansvarar för att initiera 

eventuella fastighetsrättsliga åtgärder samt stå för kostnader för gatumarken som blir 

allmänplats. Område på ca 1000 kvm för PARK planläggs på befintligt grönområde på 

fastigheten Brodalen 16:1 i syfte att säkerställa ett befintligt grönstråk, områden för in och 

utfarter bibehålls. Kommunen ansvarar för att initiera fastighetsrättsliga åtgärder samt stå för 

kostnader för parkmark som blir allmänplats.  

 

 

Områden men röd markering som planläggs som allmänplatsmark PARK på Brodalen 16:1 

 

 

Parkmark enligt tidigare detaljplan på fastigheterna Brodalen 15:1 och 15:2 ersätts av 

markanvändningen B bostäder så att markanvändningen stämmer med befintliga 

fastighetsgränser. Ingen fastighetsreglering krävs, ingen ersättning utgår till kommunen för 

allmänplatsmark.  

 

 
Kvartersmark ersätter parkmark på fastigheterna Brodalen 15:1 och 15: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del av Brodalen 1:1 regleras in i skolfastigheten Brodalen 22:6 (röd markanvändning) 
 

Del av gatumarken (allmänplatsmark) på stamfastigheten Brodalen 1:1 regleras in i 

skolfastigheten Brodalen 22:6 för att överensstämma bättre med pågående användning. Ingen 

ersättning utgår till kommunen för marken, fastighetsägaren för Brodalen 22:6 initierar och 

bekostar förrättningskostnader.  
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TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK, 

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av byggherre i samband med exploatering 

av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering 

och dagvattenfrågor. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid 

höjdsättningen av området för att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med 

självfall. I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA 

utredas.  

ARKEOLOGI  

Om Länsstyrelsen ska pröva om ett arbetsföretag är tillåtligt enligt kulturmiljölagen kan det 

behövas mer kunskap för att ta reda på om fornlämningar kommer att beröras. Länsstyrelsen 

kan då fatta beslut om att ett fördjupat underlag i form av en arkeologisk utredning behöver 

tas fram. Den arkeologiska utredningen ska ge svar på om och vilka fornlämningar som 

berörs av det planerade arbetsföretaget. Utredningen ger också viktig information för vidare 

planering av arbetsföretagets lokalisering. Om det planerade arbetsföretaget omfattar ett större 

markområde bekostas utredningen av exploatören. Där det är nödvändigt ska en arkeologisk 

undersökning av området ska den bekostas av exploatör. Ingrepp i fornlämning regleras i Lag 

(1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen. Boverket 

anger att ett ”större markområde” enligt praxis har en gräns om ca 10 000 m2 vanligen 

tillämpats för ett arbetsföretag. Även begreppet arbetsföretag är inte entydigt definierat men 

kan tolkas som en anläggning eller byggnadsverk med tillhörande nödvändiga anslutningar 

och komplement som krävs för att kunna genomföra det avsedda projektet alternativt 

arbetsföretaget. Inga arkeologiska undersökningar har tagits fram i detta planarbete. 

Eventuella arkeologiska undersökningar och tillstånd ansvarar exploatör för innan 

genomföranden.  

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 

0,5 meter. Detta gäller både för kvartersmark och för allmänna platser. 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Under framtagandet av detaljplanen 

var rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter 900 liter/minut med ett maximalt 

inbördes avstånd på 250 meter.  Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är 

säkerställd i samband med bygglov. 

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  

Områden för tekniska anläggningar finns planlagda i form av ställverk och teknisk 

anläggning. Dessa har säkerställts i detaljplaneförslaget för att tillgodose behoven av 

samordning kopplat till elförsörjning och vatten. 

RÄTTIGHETER 

Områden har avsatts som U-områden (markreservat) för allmännyttiga ledningar. Detta för att 

säkerställa ledningarnas funktion i framtiden där även ytor för att möjliggöra underhåll av U-

områden finns med. Ett U-område som går över fastigheten på Lindesby 5:2 tas bort. 

Fastighetsägaren säkerställer bekostar eventuella servitut för ledningar.    
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MILJÖKONSEKVENSER 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

För att bedöma planens miljöpåverkan har en undersökning om betydande miljöpåverkan 

gjorts. undersökningen genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet. Frågan om 

betydande miljöpåverkan ska avgöras genom ett särskilt beslut. Om undersökningen kommer 

fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det 

att planen ska miljöbedömmas. Checklistan som undersökningen görs utifrån utgår bland 

annat från 4§ MKB förordningen. Behovsbedömning med tillhörande checklista är framtagen 

av Samhällsbyggnad Bergslagen.  

LUFTKVALITET 

Skattningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 

VATTENKVALITET 

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar och fördröjningsdiken  

till Lindesjön. En del av dagvattnet i området infiltreras naturligt till grundvattnet.    

Detaljplaneförslaget utökar möjligheten att omhänderta, rena och fördröja dagvatten i 

svackdiken, samt i översvämningsytor vilket leder till god vattenkvalitet. Andelen 

kvartersmark som får hårdgöras regleras i detaljplanen till högst 80%. Dit räknas även 

byggnader in.  

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen förbättra förutsättningarna jämfört 

med nuläget (nollalternativet) för att uppnå målet för miljökvalitetsnormer (MKN)för vatten. 

BARNPERSPEKTIV 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet är en del av 

förutsättningar för att kunna ge arbetsplatser i Lindesbergs kommun vilket i sin tur leder till 

att ge förutsättningar till att Lindesbergs tätort kan vara en bra miljö för både barn och vuxna. 

Även en utbyggnad av gång och cykelnätet bidrar till att främja tillgängligheten för barn.    

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planen upprättas av kommunen genom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som 

också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de 

fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av 

allmänna platser och anläggningar ombesörjes av kommunen genom 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 
GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen får laga kraft. 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till 0,5 

meter.  Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Lindesbergs kommun finansierar detaljplanearbetet. Planavgift kan tas ut vid bygglov för 

fastigheter där en administrativ bestämmelse som avser det finns.  

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta 

eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av 

anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Ett exploateringsavtal får 

omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den allmänplatsmark som 

kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av 

detaljplanen kan antas öka i värde. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras. Ett generellt ställningstagande i denna detaljplan är att de fastighetsägare 

som får ändrad markanvändning från industri till annan markanvändning än icke störande 

verksamheter (Z) får i och med det ett ökat värde på sin fastighet.  

För denna detaljplan kommer utbyggnad av infrastruktur för gata, gång och cykel samt 

dagvattenåtgärder vara nödvändiga för att fullt ut kunna genomföra detaljplanen. Gatunätet 

behöver byggas ut så att det går att nå fastigheter inom området, gång och cykelnätet behöver 

byggas ut för att möjliggöra att området kan nås på ett säkert sätt för oskyddade trafikanter. 

Dagvattenåtgärder behöver byggas ut för att säkerställa att dagvatten omhändertas på ett 

godtagbart sätt.  

Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av 

planen.  

Inga exploateringsavtal avses att upprättas i samband med detaljplanens antagande. Det 

innebär att kommunen står för de kostnader som genomförandet av de allmänna platser som 

detaljplanen har. Totalt föreslås att ca 12500 kvm av kvartersmarken blir allmänplatsmark 

varav ca 7000 kvm kommer från Brodalen 16:3. Planförslaget innebär att ca 200 m som var 

planlagd gata vid Ishockygatans förlängning tas bort och föreslås bli Skydd. Övriga 

gatuområden som inte genomförts i tidigare gällande detaljplan som finns med i detta 

planförslag läggs inte till som en kostnad.    
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Kostnader kkr 

Mark 
1200 

Plankostnad, utredningar 
900 

Gator ink gång och cykel 
10000 

Park och grönytor 
345 

Lantmäterikostnader 
350 

Rivningskostnader, ledningsflytt, 

sanering 250 

Övrig administration + oförutsett 
1400 

Summa kostnader 
14200 

Intäkter * planavgifter      300 

Summa 13900 

 

Kostnader för dagvattenåtgärder belastar det allmänna vattenkollektivet och ingår inte i 

beräkningarna ovan.   

 
 
MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. Tidigare samrådshandling togs fram av Simon Ljunggren på 

Stadsbyggnadskontoret, Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän 

från Miljökontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Lohse   Kjell Jansson 

Enhetschef    Planarkitekt 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. (Charlottenlund) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun  

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om 
Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg 
omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. 
Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de 
nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, samt med 
hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den 
framtida markanvändningen efter pågående användningar. Ett 
genomförande av detaljplanen syftar till att verksamheter med hög 
omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar 
även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.   
Charlottenlund är beläget i de västra delarna av Lindesbergs tätort. Området 
avgränsas i norr av Fotbollsgatan, i väster av Stafettgatan, i öster av 
Siggebohyttevägen samt Torphyttevägen och i söder av ett större 
skogsområde. Planområdets area är ca 38 ha. Detaljplanen avviker delvis 
från översiktsplanen samt har principiell betydelse därför upprättas planen 
med utökat planförfarande 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS  

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 22 juni 2021 – 22 juli 2021. Totalt 

inkomna yttranden under samråd var 16 st.  

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så kallade yttranden, som 

inkommit vid samråd av planförslaget. Nedan följer inkomna yttranden.  Först följer 

det inkomna yttrandet, och sedan en kommentar från Stadsbyggnadskontoret.  
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer:  

 Förorenad mark 

 För att bedöma situationen om eventuella markföroreningar i området har fyra 

fastigheter valts ut i syfte att se om ändrad markanvändning är teknisk och 

ekonomisk möjlig samt få en övergripande bild av en eventuell föroreningssituation. 

Med anledning av det har SWECO utfört översiktliga miljötekniska 

markundersökningar på fastigheterna Lindesby 1:35, 5:1, 5:5 och 6:4 i enlighet med 

Länsstyrelsens samrådsyttrande. För samtliga fastigheter gäller att inga 

föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som bedöms utgöra ett hinder för 

tänkt markanvändning. Ingen indikation finns på att föroreningarna härrör från 

intilliggande fastigheter. På fastigheten Lindesby 1:35 påträffades markföroreningar 

över MKN i två provpunkter. Dessa föroreningar behöver avhjälpas vid ändrad 

markanvändning och villkoras därför innan bygglov kan ges.  

Störningar och risker 

Innehållet i planbeskrivningen utgår inte längre i sin beskrivning och bedömning av 

riskavstånd från rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt 

gods (Fakta 2016:6). Utgångspunkter har nu istället gjorts utifrån tidigare 

riskbedömning som togs fram i samband med arbetet med detaljplanen för 

Brotopsskolan av SWECO. ”Riskutredning för högstadieskola Stadsskogsvallen 

Lindesberg 2015-01-30. Många av de uppgifter i den utredningen som beskriver 

verksamheter går att överföra till detta detaljplanearbete. En viktig skillnad är dock 

att skolor och bostäder är känsligare för störningar än exempelvis kontor och 

handel. Utöver den tidigare riskbedömningen beskrivs verksamheter med möjlig risk 

samt vilka riskavstånd som den verksamheten kan innebära något som framgår i 

planbeskrivningen. Markanvändningar som handel, kontor, restaurang och 

besöksanläggningar(paddel) vilka kan vara känsligare än verksamheter (Z) för 

risker ligger utanför riskområden som befintlig verksamhet genererar.  Ett 

genomförande av planen minskar istället de risker som tung industri (J) inom 

planområdet skulle ha kunnat medfört gentemot sin omgivning som annars då skulle 

varit nollalternativet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planförslaget innehåller ett antal åtgärder för att möjliggöra en fördröjning och 

rening av dagvatten. En planbestämmelse reglerar att högst 80% får hårdgöras av 

kvartersmarken. Till andelen hårdgjorda ytor räknas även exempelvis takytor på 

byggnadsverk. De södra delarna som idag omfattas av skogsmark planläggs som 

översvämningsytor SKYDD1. Detta för att säkerställa hanteringen av dagvattnet 

från kvartersmarken i planområdet. De lägst belägna lågpunkterna (damm1) 

fungerar som sedimenteringsytor innan avrinning sker till recipient. De ytor som 

föreslås hantera dagvatten uppgår sammanlagt till ca 6000 kvm vilket tillgodoser 

dagvattenhanteringen. Detaljplaneförslaget möjliggör även för svackdiken i inom 

planområdet för att kunna fördröja och rena dagvatten. Ytorna för dammar föreslås 

vara ca 1350 kvm, ytorna för översvämningsytor och svackdiken uppgår till 4950 

kvm. Detaljplanen skapar alltså goda förutsättningar för omhändertagande av 

dagvatten där rening och fördröjning sker. Eftersom dagvattenanläggningarna 
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kommer fördröja och rena dagvatten från befintlig kvartersmark så innebär det att 

ett genomförande av detaljplanen en minskning utsläpp av föroreningar från 

dagvatten jämfört med nollalternativet där inga ytterligare åtgärder görs för 

dagvatten inom nuvarande detaljplan. Slutsatsen måste därför bli att risken att 

försämra MKN inte kommer föreligga, däremot så kommer ett genomförande av 

detaljplanen påverka MKN positivt.  

Texten i planbeskrivningen har ändrats när det gäller uppgifter om vilken status 

närliggande vattenförekomster har.  

 

Naturmiljö  

En naturvärdesinventering NVI har tagits fram. 

Planområdet är redan till största delen tidigare planlagd, ett genomförande av 

detaljplanen hindras inte av några biotoper som kräver dispens.    

 

Trafik  

Föreslagen gatubredd kan medge utveckling av kollektivtrafik i området men är inte 

preciserad. Den nya vägsträckningen i planområdets södra del får ett gatuområde 

som är 15 meter brett för att tillgodose väg, gång-och cykelväg, diken och andra 

vägrelaterade åtgärder. Gatuområdet innebär utökade möjligheter att avlasta 

Fotbollsgatan i norr för att nå Lindesbergs Arena. Den nya södra vägsträckningen 

avlastar även trafiken i och vid Brotorpskolan. I dagsläget används Stadsskogsvägen 

för att ta sig från de västra delarna av Lindesberg vidare mot Lindesbergs Arena. 

Denna ”smitväg” innebär en oönskad blandning av olika trafikslag på 

Stadsskogsvägen som inte är avsedd eller dimensionerad för den trafiken vilket 

innebär konflikter mellan olika trafikslag. Ett genomförande av detaljplanen ger 

positiva konsekvenser i att bland annat kunna ta bort trafik på Stadsskogsvägen.   

 

Jordbruksmark  

Området är redan planlagt för industri.  

 

Fornlämning  

Enligt Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet. Länsstyrelsen har 

emellertid pekat på två oregistrerade lämningar i form av resterna av jordtorpet 

Hällen samt en ca 200 meter väster därom liggande backstuga. Något beslut om att 

det är fornlämningar finns dock inte och är följaktligen inte heller registrerat i 

Riksantikvarieämbetets register Fornsök. Enligt Boverket kan uppgifterna i Fornsök 

ligga till grund för bedömningen av om en fornlämning ska anses känd eller inte.  

 

Höga objekt  

Kommunen har samrått med LFV där LFV har i egenskap av sakägare för CNS-

utrustning inte har något att erinra mot detaljplanen. 
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Planbestämmelser 

Eventuella störningar från verksamheter i planområdet gentemot omgivande 

bostadsbebyggelse kan prövas mot miljöbalken (MB). Tillkommande samt befintliga 

verksamheter inom planområdet behöver alltså kunna redan idag tillgodose att 

verksamheten inte medför olägenhet som exempelvis buller, vibrationer, lukt och 

ljus-störningar mot den omgivande befintliga bebyggelsen enligt MB.  Ett 

genomförande av planen minskar istället de risker som tung industri (J) inom 

planområdet skulle ha kunnat medfört gentemot sin omgivning som då annars skulle 

varit nollalternativet. 

 

E2- Transformatorstation har preciserats till de områden där transformatorstationer 

finns uppförda eller planeras att uppföras. 

 

E4- Kontor och komplementbyggnader för teknisk anläggning medför inte samma 

omgivningspåverkan som markanvändningen värmeverk.  

 

Exploateringstal har setts över. 

 

Bestämmelse om korsmark har ändrats.   

 

Stadsarkitektkontoret ser inga problem med att infarten till C1 området först går 

över annan kvartersmark.  

 

G1 området har utökats något så att det angränsar till GATA. G1 området avser att 

kunna vara tillgänglig för företag utöver den egna verksamheten.  

 

Kommunen avser inte att utöka planområdet därav j 1 - Utfart är inte tillåten. 

 

Ytor för vändmöjligheter vid Stadsskogsvägen har lagts till i plankartan. 

 

Högsta höjd genom symboler betecknade som romber är möjliga att användas i en 

övergångsperiod, läsbarheten är mer direkt med rombsymboler jämfört med en h 

bestämmelse vilken som mest ska ses som ett steg i att digitalisera detaljplaner.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Uppgifter till grundkartan har kompletterats. 

 

Inga exploateringsavtal eller gatukostnader avses att upprättas i samband med 

detaljplanens antagande. Det innebär att kommunen står för de kostnader som 

genomförandet av de allmänna platser som detaljplanen har. 

 

Planbeskrivningen anger nu att Brodalen 16:3 upptas i Lindesby 1:11 samt 

bildtexten korrigerats.  

 

 Plangränsen har korrigerats så att en liten del av Lindesby 3:5 inte ingår. 

 U-området i plankartan har tagits bort. 

 

Ej helt samma planbestämmelser norr respektive söder om den markering LM gjort i 

sitt samrådssvar. 

 

E2 bestämmelsen ändrad/borttagen.  

 

Överflödiga planbestämmelser på Lindesby 6:4 borttagna.   

 

E2- Transformatorstation har preciserats till de områden där transformatorstationer 

finns uppförda eller planeras att uppföras. 

 

 

U-områden finns även om ledningsrätter inte redovisas.  

 

 

B1 bestämmelsen gäller på de flesta områdena med vissa undantag.  

 

 

Vissa av U-områdena är inte längre aktuella och kan därför tas bort alternativt 

kommer ledningsrätter och ledningar att ändras.  
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Stadsskogsvägen har inte planstöd i gällande detaljplan, konsekvenser beskrivs. 

Samtliga fastigheter kan nås även om Stadsskogsvägen stängs av för motortrafik.  

 

Kommunen avser inte att utöka planområdet.  

 

Planbestämmelser för reglering av exploateringstal har ändrats.   

 

Stadsbyggnadskontoret utgår ifrån att LM har bra uppdateringar på gränsernas 

noggrannhet men att kontrollmätningar kan förekomma och vid eventuell avvikelse 

så kan noggrannheten komma att justeras. 

 

Kommunen avser inte att utöka planområdet därav j 1 - Utfart är inte tillåten. 

 

Stadsbyggnadskontoret noterar LM hållning när det gäller illustrationslinjer. 

Illustrationslinjer förekommer endast i en begränsad omfattning där risken för 

sammanblandning med övriga planbestämmelser är begränsad.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Planbeskrivningen anger nu att under framtagandet av detaljplanen var 

rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter 900 liter/minut med 

ett maximalt inbördes avstånd på 250 meter. Byggherren ska redovisa att 

brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 
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Kommunen har samrått med LFV där LFV har i egenskap av sakägare för CNS-

utrustning inte har något att erinra mot detaljplanen. 
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Avfall återvinning 

I sydvästra delen av planområdet föreslås att en ÅVC kan vara möjlig.  

Vid ett genomförande av en ny väg bör fortsättningsvis möjligheten att kunna ta sig 

till Persbäcken vara kvar. Förbundet bör i frågan om avfallshämtning kunna besluta 

vilken väg som kommer att vara lämpligast att nå Persbäcken om det är från 

Charlottenlund eller från Lindesby.   

 

Grönstruktur 

Planförslaget innebär att planområdet i stor utsträckning följer den äldre 

industriplanen som delvis inte är genomförd. Ett genomförande av det nya 

planförslaget ändrar inte tidigare ställningstagande i gällande plan att en del av 

skogsområdet kommer att exploateras. I planförslaget möjliggörs gång-cykelstråk 

utmed den nya vägen samt inne i Charlottenlund som ökar tillgängligheten till bland 

annat fritidsbyområdet. Vid ett genomförande bör hänsyn tas till de mindre ekarna. 

Viktigt är dock att siktförhållanden samt att riktlinjer för vägar och gators 

utformande kan efterlevas. 

Planförslaget innebär en förstärkning av gång-cykelstråket utmed Stadsskogsvägen, 

förslaget innebär att passage för motorfordon inte ska vara tillåten då 

markanvändningen är och föreslås vara Park. Någon breddning av gatuområdet 

vilken skulle innebära ett ianspråktagande av kvartersmark är inte aktuell. En sådan 

åtgärd skulle inte stå i proportion till det intrång som det skulle innebära. 

Gatumarken bedöms kunna ha ett gång- och cykelområde då bredden på körfält för 

motorfordon kraftigt begränsas. Del av Stadsskogsvägen kan komma att kunna 

enkelriktas för motorfordon. 

 

Naturvärden 

En naturvärdesinventering har tagits fram i den framgår att området har är de lägre 

naturvärdesklasserna 3 och 4. Om möjligt bör den mindre eken få vara kvar. 

 

Dagvatten 

Iordningsställande och drift av anläggningar för dagvatten på allmänplatsmark bör i 

första hand finansieras av VA-kollektivet efter beslut om att det ska ingå i 

verksamhetsområdet för VA. Planbeskrivningen har kompletterats med en mer 

utförlig beskrivning angående anläggningar för dagvatten.  
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Trafik 

Vändplaner har lagts till i plankartan.  

Ett Naturområde har lagts angränsande in till Fritidsbyn för att möjliggöra en gång- 

och cykelväg. 

 

Den nya vägsträckningen i planområdets södra del får ett gatuområde som är 15 

meter brett för att tillgodose väg, gång-och cykelväg, diken och andra vägrelaterade 

åtgärder. Gatuområdet innebär utökade möjligheter att avlasta Fotbollsgatan i norr 

för att nå Lindesbergs Arena. Den nya södra vägsträckningen avlastar även trafiken 

i och vid Brotorpskolan. I dagsläget används Stadsskogsvägen för att ta sig från de 

västra delarna av Lindesberg vidare mot Lindesbergs Arena. Denna ”smitväg” 

innebär en oönskad blandning av olika trafikslag på Stadsskogsvägen som inte är 

avsedd eller dimensionerad för den trafiken vilket innebär konflikter mellan olika 

trafikslag. Ett genomförande av detaljplanen ger positiva konsekvenser i att bland 

annat kunna ta bort trafik på Stadsskogsvägen. Om ett genomförande av 

detaljplanen skulle leda till att bostadsområdet vid Brodalen efter infarten till 

Lindesbergs arena skulle få påtagligt höga trafikflöden så kan trafikreducerande 

åtgärder vidtas så att flöden minskar. 

 

 Vatten och avlopp 

 I planbeskrivningen anges att Planområdet ligger till största del inom Lindesbergs 

kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dagvattendammar samt 

fördröjning förväntas bli en del av VA-verksamhetsområdet samt fastigheter inom 

planområdet som inte ingår i det. Ett sådant beslut fattas dock separat av 

Lindesbergs kommun utanför detaljplanen. Spill- och vattenanläggningar i 

närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny bebyggelse. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

LFV svar noteras 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

 Miljötekniska markundersökningar har utförts. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

Den nya vägsträckningen i planområdets södra del får ett gatuområde som är 15 

meter brett för att tillgodose väg, gång-och cykelväg, diken och andra vägrelaterade 

åtgärder. Gatuområdet innebär utökade möjligheter att avlasta Fotbollsgatan i norr 

för att nå Lindesbergs Arena. Den nya södra vägsträckningen avlastar även trafiken 

i och vid Brotorpskolan. I dagsläget används Stadsskogsvägen för att ta sig från de 

västra delarna av Lindesberg vidare mot Lindesbergs Arena. Denna ”smitväg” 

innebär en oönskad blandning av olika trafikslag på Stadsskogsvägen som inte är 

avsedd eller dimensionerad för den trafiken vilket innebär konflikter mellan olika 

trafikslag. Ett genomförande av detaljplanen ger positiva konsekvenser i att bland 

annat kunna ta bort trafik på Stadsskogsvägen. 

 

Förbundet har förprojekterat den nya vägen och konstaterat att den är teknisk möjlig 

att genomföra.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

 Scanovas yttrande noteras. 
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

U-området är borttaget. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Stadsbyggnadskontoret ser inte att nuvarande användning som i huvudsak består av 

logistik skulle hindras av planförslaget som med icke störande verksamheter skulle 

tillåta logistik. 

Erbjudandet har kommunicerats till Lindesbergs kommun.   
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Lindesbergs kommun har diskuterat avtal för markköp del av Brodalen 16:3. 

Stadsbyggnadskontoret är medveten om den nuvarande vägen (stigen) ligger inne på 

privat kvartersmark. En ny väg i söder kommer ersätta den funktionen med en ny 

gång- och cykelväg. 

Stadsskogsvägen har inte planstöd för en väg idag och kommer inte får det i och med 

planförslaget.  

Prickmarken har minskats.  

Anslutning från kvartersmark till övriga vägnätet bör i de flesta fall kunna 

genomföras om det inte finns ett in eller utfartsförbud. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen.             

(se bilder nedan).  

 

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar. I den södra delen har även en väg lagts till för 

att avlasta övriga vägnät till Lindesbergs arena samt att ta Stadsskogsvägens 

genomfars trafik.    

Skogsområdet kommer emellertid vara kvar till största delen i detta planförslag. Nya 

gång- och cykelvägar kommer innebära att tillgängligheten till skogen kan öka.  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

Parkeringsplatsen syftar till att möjliggöra parkeringsytor för att nå Fritidsbyn. Vid 

ett genomförande av planen så innebär det att parkeringsytan kommer ligga i 

anslutning till den nya södra vägen. I och med det så kommer vägen trafikeras 

frekvent vilket innebär en hög insyn till parkeringen. En högre exponeringsgrad av 

en yta innebär att risken för ”olegitimerat beteende” minskar där. Vidare ökar en 

upplyst parkeringsyta tryggheten i området. 

Inga in-eller utfartsförbud finns mellan gatumark och Lindesby 3:5. 

Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen.             

(se bilder nedan).  

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar. I den södra delen har även en väg lagts till för 

att avlasta övriga vägnät till Lindesbergs arena samt att ta Stadsskogsvägens 

genomfars-trafik.  Skogsområdet kommer emellertid vara kvar till största delen i 

detta planförslag. Nya gång- och cykelvägar kommer innebära att tillgängligheten 

till skogen kan öka.  
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Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. S-2019-904 vann laga kraft den 21 oktober 2021. 

Mark och miljödomstolen skriver i sitt beslut att ” Mark- och miljödomstolen 

bedömer att den utredning som genomförts i dessa avseenden, bl.a. en PM om 

påverkan på fladdermusfaunan, har varit tillräcklig. Utredningarna och de slutsatser 

som dragits i dessa ger stöd för att detaljplanen kan godtas.” I detta 

detaljplaneförslag har en naturvärdesinventering (NVI) gjorts. I NVI står bland 

annat att ” östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns vissa värden på 

landskapsnivå knutna till fladder-möss. Gott om skogskantzoner och solbelysta 

miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-sök för bland annat 

fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa värden.” 

Vidare bedöms att en särskild fladdermusinventering inte skulle tillföra någon 

information av betydande karaktär.  

 

PBL som planinstrumentet reglerar inte exempelvis fylleri. Det går inte att förutsätta 

att allmänna ordningsregler inte kan hållas och med den anledningen inte planera 

för nya vägar, parkeringar eller annan allmänplats.  

 

Som tidigare omnämnts är området redan detaljplanelagt, i och med detta 

planförslag minskar risken för att fel verksamhet ska kunna etablera sig då avståndet 

till bostäder främst mot Brodalen i vissa fall är litet.   

 

Inom användningen tekniska anläggningar medges områden för områden för tekniskt 

ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar som kontor 

ingår i användningen. Exempel på verksamheter som kan ingå inom användningen 

är anläggningar för produktion, distribution, omvandling eller hantering av 

elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, 

avlopp och avfall eller annan teknisk anläggning. På ett område ges möjlighet att 

anlägga en återvinningscentral. En del av planområdet han avsatts som teknisk 

anläggning för att på ett kort eller medellångt tidsperspektiv säkra upp Linde energis 

möjlighet till framtida värmeproduktion samt komplement till denna. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Områdets som diskuterades för möjlig överlåtelse/byte var vid rött kryss enligt karta 

nedan.  

 

 

 

Avståndet till den nya vägen sett från huvudbyggnaden är 167 meter. Fastigheten 

bedöms alltså inte ligga inom sakägarkretsen.  

 

Den nya gatan kommer ha viktig funktion då en ny väg innebär en förstärkning av att 

kunna nå Lindesbergs arena och området vid den. Gatuområdet innebär utökade 

möjligheter att avlasta Fotbollsgatan i norr för att nå Lindesbergs Arena. Den nya 

södra vägsträckningen avlastar även trafiken i och vid Brotorpskolan. I dagsläget 

används Stadsskogsvägen för att ta sig från de västra delarna av Lindesberg vidare 

mot Lindesbergs Arena. Denna ”smitväg” innebär en oönskad blandning av olika 

trafikslag på Stadsskogsvägen som inte är avsedd eller dimensionerad för den 

trafiken vilket innebär konflikter mellan olika trafikslag. Vid ett genomförande av 

planen föreslås att del Stadsskogsvägen avsätts för gång och cykel med separata 

körytor.  
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Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen.             

(se bilder nedan).  

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar.  

En naturvärdesinventering (NVI) har gjorts, i den noterades ett exemplar av 

mattlummer (Lycopodium clavatum, F). Arten är fridlyst (9 § 

Artskyddsförordningen), men är inte hotad eller direkt sällsynt. Platsen där 

Mattlummer påträffades föreslås få markanvändningen Natur. 

I NVI står bland annat att ” östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns 

vissa värden på landskapsnivå knutna till fladder-möss. Gott om skogskantzoner och 

solbelysta miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-sök för 

bland annat fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa 

värden.” Vidare bedöms att en särskild fladdermusinventering inte skulle tillföra 

någon information av betydande karaktär.  

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande störningar i fråga 

om buller eller luftkvalitet. Planen syftar till att enbart ha verksamheter med 

begränsade omgivningspåverkan. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Det nya planförslaget följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen alltså               

(se bilder nedan). Emellertid kan det uppfattats som att som ett ställningstagande att 

den del av skogen som inte har bebyggts eller anlagts i enlighet med gällande 

detaljplan ska vara kvar. Något sådant ställningstagande om att den planlagda 

industrimarken inte ska gälla finns inte utan är ett naturligt utgångsläge med 

tillhörande fastighetsindelningar in i det nya detaljplaneförslaget. 

 

 

Gällande detaljplan fig 1 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Det innebär att industriområdet redan idag (fig 1) skulle kunna genomföras och del 

av skogsområdet skulle i och med det försvinna. Det nya planförslaget (fig 2) 

innebär alltså ingen större förändring av det skogsområde som på sikt ändå 

förväntas att omvandlas till industri. Det nya planförslaget tillåter dock inte tung 

industri som kan medföra störningar.  

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. S-2019-904 vann laga kraft den 21 oktober 2021. 

Mark och miljödomstolen skriver i sitt beslut att ” Mark- och miljödomstolen 

bedömer att den utredning som genomförts i dessa avseenden, bl.a. en PM om 

påverkan på fladdermusfaunan, har varit tillräcklig. Utredningarna och de slutsatser 

som dragits i dessa ger stöd för att detaljplanen kan godtas.” I detta 

detaljplaneförslag har en naturvärdesinventering (NVI) gjorts. I NVI står bland 

annat att ” östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns vissa värden på 
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landskapsnivå knutna till fladder-möss. Gott om skogskantzoner och solbelysta 

miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-sök för bland annat 

fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa värden.” 

Vidare bedöms att en särskild fladdermusinventering inte skulle tillföra någon 

information av betydande karaktär. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 

medföra betydande negativ påverkan även om delar av det befintliga skogsområdet 

exploateras. Planen syftar till att enbart ha verksamheter med begränsade 

omgivningspåverkan. 

Inom användningen tekniska anläggningar medges områden för områden för tekniskt 

ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar som kontor 

ingår i användningen. Exempel på verksamheter som kan ingå inom användningen 

är anläggningar för produktion, distribution, omvandling eller hantering av 

elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, 

avlopp och avfall eller annan teknisk anläggning. På ett område ges möjlighet att 

anlägga en återvinningscentral. En del av planområdet han avsatts som teknisk 

anläggning för att på ett kort eller medellångt tidsperspektiv säkra upp Linde energis 

möjlighet till framtida värmeproduktion samt komplement till denna. 

 

Finansieringen av ett genomförande redovisas i planbeskrivningen.  
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FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Utöver de förändringar som angetts ovan så har vissa mindre förändringar och 

förtydliganden införts i planhandlingarna och i plankartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Jansson    Isabella Lohse 

Planarkitekt    Enhetschef 
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 2022-03-22 Diarienr: S-2020-81 

   

  

Stadsbyggnadskontoret   

Kjell Jansson   
Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se  

  

  

   

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

tillhörande detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl (Charlottenlund) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

 

 

 

SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till 

ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av 

handel samt vissa publika verksamheter. Planen syftar även till att komplettera 

infrastrukturella samband mellan de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs 

arena, samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den 

framtida markanvändningen efter pågående användningar. Ett genomförande av detaljplanen 

syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan. 

Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.      
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LÄGE 

Charlottenlund är beläget i de västra delarna av Lindesbergs tätort. Området avgränsas i norr 

av Fotbollsgatan, i väster av Stafettgatan, i öster av Siggebohyttevägen samt Torphyttevägen 

och i söder av ett större skogsområde. Planområdets area är ca 38 ha.  

 
 
NUVARANDE MARKANVÄNDNING  

Gällande detaljplan för området är ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
del av nordvästra Industriområdet (kv. Gnistan m.fl.) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, 
Örebro län”, som fick laga kraft 1971-10-20. Området är i gällande detaljplan till stor del 
utpekat som industriområde, men även markanvändningar som transformatorstation 
och park förekommer. 

UNDERSÖKNING  

En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys (tidigare behovsbedömning) som leder 

fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för planen eller ej.                                      

För en plan som kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och 

bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram.   

Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar omständigheter som talar för eller emot en 

betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, 

länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 

berörda av planen eller programmet (6 kap. 6 § miljöbalken (MB)). 

En miljökonsekvensbeskrivning är ett dokument som sammanfattar och redovisar de utredningar 

och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen och redovisa de åtgärder och alternativ som 

ligger till grund för planförslaget för att människors miljö, hälsa och säkerhet inte kommer att 

påverkas negativt. Innehållet och processen i en MKB regleras i lagstiftning (6 kap. 9–19 §§ MB). 

Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, 

programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa 

de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska sedan göras 

tillgängligt för allmänheten i enlighet med 6 kap. 7 § MB. 

CHECKLISTA 

Detta dokument utgör underlaget för undersökningen där genomförandet av detaljplanen utvärderas 

och bedöms om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Underlaget är utformat som en 

checklista med utgångspunkt från bland annat MKB-förordningen, MB 6 kap. samt 

miljöbedömningsförordningen. 

Om en plan eller verksamhet enligt 7 kap. 28 a § MB kräver tillstånd så ska en MKB upprättas.  
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CHECKLISTA UNDERSÖKNING 
 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 
 
 Beskrivning Ja Nej Kommentar 
PBL 4 kap. 34 § 

 

Tas planområdet i anspråk för: 

 
1. industriändamål  

2. ett köpcentrum, en 

parkeringsanläggning 

eller något annat projekt 

för sammanhållen bebyggelse 

3. en skidbacke, skidlift eller linbana 

med tillhörande anläggningar 

4. en hamn för fritidsbåtar  

5. ett hotellkomplex eller fritidsby 

med tillhörande anläggningar, utanför 

sammanhållen bebyggelse 

6. en permanent campingsplats  

7. en nöjespark  

8. en djurpark 

9. en spårväg  

10. en tunnelbana 

 

 
x 

 

Planen syftar inte till ett nytt 

externköpcentrum.  

Industriändamål i gällande detaljplan 

ändras till icke störande 

verksamheter. 

Särskilda skyddade områden  

7 kap. 27 & 28 a §§ MB. 

 
Medför planen eller planens 

genomförande en betydande negativ 

påverkan på ett Natura 2000 område? 
 

 

 

x 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

 
 Beskrivning Ja Nej Kommentar 
Strider planen mot uppsatta 

miljökvalitetsnormer (MKN)  

enligt 5 kap. MB. 

Leder planens genomförande till att 

MKN för fisk- och musselvatten samt 

luft enligt miljöbalken överskrids? 

 

 
x 

 

Ett genomförande av 

detaljplanen förbättra 

förutsättningarna jämfört 

med nuläget 

(nollalternativet) för att 

uppnå målet för 

miljökvalitetsnormer 

(MKN)för vatten. 

 
Berörs området av 3–4 kap. MB? 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 

riksintresse för natur-

kulturminnesvård och rörligt 

friluftsliv. 

 

 

 

 

x 

 

Områden är redan planlagda för 

industri.  

Berörs området av 7 kap. MB? 

Natur/kulturreservat, biotopskydd, 

strandskydd el dyl. 

 

 x 

Ett exemplar av mattlummer 

påträffades (Lycopodium 

clavatum, F). Arten är fridlyst (9 § 

Artskyddsförordningen). Platsen 

planläggs som natur så ett 

genomförande av detaljplanen inte 

påverkar mattlummer negativt.  

Berörs området av internationella 

konventioner?  

Natura 2000, UNESCO, Världsarv etc. 

 

 

 

 

x 

 

Berörs området av byggnadsminnen 

eller fornminnen? 
 

 
 

x 

Enligt Fornsök finns inga 

fornlämningar inom planområdet. 

Länsstyrelsen har pekat på två 

oregistrerade lämningar i form av 

resterna av jordtorpet Hällen samt 

en ca 200 meter väster därom 

liggande backstuga. Något beslut 

om att det är fornlämningar finns 

dock inte. Ett genomförande av 

planens syfte bedöms inte påverkas 

av lämningarna.    

Innehåller området höga naturvärden? 

Naturvårdsprogram, nyckelbiotoper, 

fridlysta växt och djurarter. 

 

 

 

x 

 

En NVI har utförts där naturen 

bedöms ha de två lägre värdena. 

Ett exemplar av mattlummer 

påträffades (Lycopodium 

clavatum, F). Arten är fridlyst (9 § 

Artskyddsförordningen). Platsen 

planläggs som natur så ett 

genomförande av detaljplanen inte 

påverkar mattlummer negativt. 

Påverkar planens genomförande 

ett riksintresse för väg eller järnväg? 

MB 3 kap. 8 §. 

 

 

 

 

x 

 

Påverkar planens genomförande ett 

vattenskyddsområde? 
 

 

 

x 
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FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 

 
 Beskrivning Ja Nej Kommentar 

Strider planen mot gällande 

översiktsplan eller fördjupning av 

översiktsplan? 

 

X 

 

 

 

I översiktsplanen för Lindesbergs 

kommun är detaljplaneområdet 

utpekat för verksamheter. 

Planförslaget medger handel. 

Planen handläggs med utökat 

förfarande. 

Samordnat planförfarande (PBL 4 

kap. 35 §) Särskilda bestämmelser 

med undantag från 

miljöbedömning. 

Gäller detaljplanen enbart en 

verksamhet som tillståndsprövas 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 

MB (A- eller B-verksamhet), och 

är MKB i detta ärende aktuell och 

tillräcklig?  

 

 

 
x 

 

Eventuellt undantag från 

miljöbedömning.  

En särskild MKB för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte 

upprättas om en befintlig MKB i 

detta ärende är aktuell och tillräcklig 

enligt PBL kap 5 §7. 

Samordnat planförfarande 

(Särskilda bestämmelser med 

undantag från miljöbedömning) 

Gäller detaljplanen enbart en 

åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt 

väglagen (1971:948) eller en 

järnvägsplan enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av 

järnväg, och är MKB i detta ärende 

aktuell och tillräcklig för 

detaljplanen?  

 

 

 
x 

 

Eventuellt undantag från 

miljöbedömning. En särskild MKB 

för detaljplaner med 

standardförfarande behöver inte 

upprättas om en befintlig MKB i 

detta ärende är aktuell och 

tillräcklig. 
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 

 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande negativ påverkan) 

Planens inverkan på: Beskrivning 
1 2 3 4 

Kommentar 

Mark 

Instabilitet, sättningar, erosion, 

skredrisk. 

 

 x  
 

 

Måttlig risk på några 

få ställen, vid ravinen 

ska ingen bebyggelse 

uppföras.  

Befintliga föroreningar 

Föroreningar i 

mark/sediment/vatten samt i 

befintliga byggnadsverk. 

 

 

 x   

På fyra fastigheter har 

marken undersökts. På 

en fastighet 

påträffades 

markföroreningar som 

är möjliga att 

avhjläpa.   

Luft eller klimat  

Luftföroreningar, lokalklimat, 

vind. 

 

 

 x  
 

 

Befintlig verksamhet 

ger vissa begränsade 

utsläpp. Förändrad 

infrastruktur väntas 

inte ge betydande 

negativ påverkan. 

Vatten 

Yt- eller grundvattnets kvalitet, 

mängd, infiltration, 

strömningsförhållanden etc. 

 

x   
 

 

Dagvattennätet 

förstärks med 

utökade 

möjligheter till 

rening och 

fördröjning.  

Ett 

genomförande 

av detaljplanen 

förbättra 

förutsättningar

na jämfört med 

nuläget 

(nollalternative

t) för att uppnå 

målet för 

miljökvalitetsn

ormer 

(MKN)för 

vatten. 
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Växt eller djurliv 

Påverkas hotade arter, antalet 

arter, arternas sammansättning, 

spridningslänkar etc. 

 

 X  
 

 

Viss påverkan vid ett 

genomförande vilket 

innebär att befintlig 

naturmark som 

tillstörsta delen ligger 

på redan planlagd 

industrimark kommer 

till stor del 

exploateras. 

 

Gestaltning 

Landskapsbild och stadsbild 

Utsikter, utblickar, landmärken. 

 

  

 

 

 

 

x 

  
 

 

I stort bibehållen, 

Linde Energi ges 

större möjlighet att 

bygga en större volym 

i nära anslutning till 

ett högt 

byggnadsverk.  

Dagvattenhantering, 

Ökar planens genomförande 

översvämningsrisker? 

 

 

 

x   
 

 

Detaljplanen 

säkerställer väl 

tilltagna 

översvämning och 

infiltrations-områden. 

Ett utbyggande av det 

kommunala 

dagvattennätet  

säkerställer en god 

dagvattenhantering.  
Inverkan på omgivningen i övrigt 

(störande verksamheter) 
 

x   
 

 

Ett genomförande av 

planen minskar risker 

som tung industri (J) 

inom planområdet 

skulle ha kunnat 

medfört gentemot sin 

omgivning vilket 

annars skulle varit 

nollalternativet 
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STÖRNINGAR OCH EFFEKTER PÅ HÄLSAN 

 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

Planens genomförande ger 

upphov till: 
Beskrivning 

1 2 3 4 
Kommentar 

Störningar i form av ljud. 

Människor exponeras för störande 

buller. 

 

 

 x  
 

 

Befintlig verksamhet 

ger vissa begränsade 

störningar.  

Störningar i form av ljus.  

x   
 

 

Ett genomförande 

väntas inte ge upphov 

till oönskade ljus 

störningar som 

påverkar människors 

hälsa. 

Störningar i form av vibrationer 

Omgivningen exponeras för 

markvibrationer. 

 
x   

 

 

 

Skyddsavstånd till bostäder 

Risker av explosion, brand, 

strålning, utsläpp, djurhållning. 

(transporter av farligt gods) 

 

 x  
 

 

Risk och 

skyddsavstånd har 

beaktats i 

planförslaget. 

Radonrisk (markradon eller annan 

förekomst) 
 

x   
 

 

 

Elektromagnetiska fält.  
x   

 

 

 

Minskad tillgång till rekreativa  

miljöer. 
 

 X  
 

 

Vissa skogspartier 

kommer att försvinna 

på redan planlagd 

mark. Vi den 

utbyggnad ökar 

tillgängligheten till 

rekreativa miljöer vid 

Fritidsbyn.  

Planlagd mark riskerar att bli utsatt 

för översvämningsrisk. 

Närliggande vattendrag, sjöar eller 

inom riskområde vid höga flöden. 

 

x    

Planområdet ligger 

inte inom ett 

riskområde för 

översvämning.  

  



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-2020-81 Undersökning om betydande miljöpåverkan

Dnr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

711 30 Lindesberg 

Prästgatan 6 

 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     9 (12) 
 

 
EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH ANDRA 

RESURSER 
 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 

Miljöbalken 3 kap. 4 § 

Tas odlingsmark i anspråk? 
 

 x  
 

 

Områden är redan 

planlagda för industri. 

Innebär planen att icke förnybara 

energisystem för uppvärmning etc 

kommer att användas. 

 

x   
 

 

Detaljplanen 

möjliggör en 

utveckling av Linde 

Energis anläggning.  

Innebär planen att en långsiktigt 

hållbar resursanvändning inte 

främjas (uttömmande av ej 

förnyelsebara resurser såsom 

dricksvatten, grus och bergtäkter 

etc) 

 

 X  
 

 

Under anläggning och 

byggnadsfasen 

kommer vissa ändliga 

resurser tas i anspråk. 

 

Ger planen negativ inverkan på 

möjligheter till rekreation och 

rörligt friluftsliv  

(närströvområden, parker, 

grönstråk, utflyktsmål, 

vandringsleder, frilufts- och 

idrottsanläggningar) 

 

 X  
 

 

Även om vissa 

grönområden kommer 

att försvinna så ökar 

tillgängligheten till 

rekreativa miljöer vid 

Fritidsbyn. 

Ger planen negativ påverkan på 

kulturhistoriska värden (arkeologi, 

fornlämningar, jord-, skogsbruks 

eller industrihistoriska värden)  

 

x   
 

 

Enligt Fornsök finns 

inga fornlämningar 

inom planområdet (se 

bild). Enligt Boverket 

kan uppgifterna i 

Fornsök ligga till 

grund för 

bedömningen av om 

en fornlämning ska 

anses känd eller inte. 
Påverkas kulturhistoriska 

samband, gestaltning, landskaps- 

eller stadsbild, in- och utblickar. 

 

 

x   
 

 

Ett relativt ungt 

verksamhetsområde 

leder till ett mer 

stadsmässigt område 

som tidigare var 

landsbygd  

I vilken utsträckning påverkar val 

av planens lokalisering miljön 

negativt? Är området sårbart? 

 

x    

Naturlig lokalisering 

strategiskt för att 

omlokalisera tyngre 

industri. 
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UTVÄRDERING 

 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande påverkan) 

 1 2 3 4 Kommentar och värdering 
Innebär förslaget tydliga 

motsättningar mellan olika 

intressen 

 

 

x   
En viss motstridighet finns mellan mer publika 

markanvändningar som handel gentemot befintliga 

verksamheter som innebär riskavstånd. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på risker för människors 

hälsa eller för miljön? 

x 
   

Ett genomförande av planen minskar risker för påverkan 

då störande verksamheter inte tillåts nära mer känslig 

markanvändning. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på kulturvärden med 

hänsyn till dess betydelse? 

 

x    Nej 

Kan planen antas medföra 

påverkan på naturvärden med 

hänsyn till naturens utmärkande 

egenskaper? 

 

X   
Viss påverkan i och med exploatering, en 

naturvärdesinventering pekar inte ut området som särskilt 

skyddsvärd.  

Kan planen antas medföra 

påverkan på sociala värden? 
 

x 

 

   Ökad trygghet med utbyggnad av g/c nät med belysning.  

Kan planen antas medföra 

påverkan på materiella eller 

ekonomiska värden? 

 

x    Ingen pågående användning tvingas att avbrytas  

Ger ett genomförande av planen 

som helhet en betydande negativ 

effekt på miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser med 

hänsyn till miljöns sårbarhet? 

(Den kumulativa effekten av flera 

mindre effekter 

kan ge stora negativa effekter utan 

att de var för sig behöver innebära 

betydande miljöpåverkan). 

 

x 

   
Nej, planen kommer på sikt att bidra till förbättrade 

riskavstånd samt mindre tung trafik i känsliga miljöer.  
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FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED PLANENS GENOMFÖRANDE 

 

 Beskrivning Ja Nej Kommentar 
Har planen betydelse för att främja 

hållbar utveckling, integrering av 

miljöaspekter, miljömål och hållbar 

utveckling? 

 x  

 

 

Har planen betydelse för andra planers 

och programs miljöpåverkan? 
 x  

 

Planen kan underlätta skapandet av 

hållbara bostadsområden utifrån mål 

uppsatta i exempelvis agenda 2020. 
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BEDÖMNING AV UNDERSÖKNINGEN 
 

 Ja Nej Kommentar och värdering 
Ett genomförande av planen innebär 

betydande påverkan på miljö, hälsa 

eller hushållningen med mark, 

vatten och andra naturresurser.  

 

En miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) enligt 6 kap miljöbalken 

behövs. 

 
x 

 

Slutsatsen är att betydande miljöpåverkan inte antas 

uppstå i och med ett genomförande av detaljplanen i 

frågan om miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § MB. 

 

 

 

 

 

Undersökningen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, 22 mars 2022. 

 

Medverkande tjänstemän som arbetat med checklistan och behovsbedömningen. 

 

Kjell Jansson  

Planarkitekt 

          Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Delegationsbeslut 
   

 2022-03-23 Dnr S-2020-81:87 
 

   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 
 
 
711 80 LINDESBERG 

Stadsbyggnadskontoret   
Isabella Lohse  
Tfn. 0581-83005  
info@sb-bergslagen.se  
  

 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 
Med stöd av gällande delegationsordning för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: ”Inom ramen för samrådet, 
besluta om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, enligt MB 6 kap. 7 § första och andra 
styckena” har undersökningen om betydande miljöpåverkan för 
följande detaljplan godkänts enligt delegation. 
 
Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl (Charlottenlund) i Lindesberg, 

Lindesbergs kommun. 

 
Beslut 

Genomförandet av detaljplanen för Lindesby 1:11 m.fl (Charlottenlund) 
i Lindesberg, Lindesbergs kommun bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Motivering till beslut 

Se undersökning daterad: 2022-03-22 
 
För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Enligt delegation 
 
Isabella Lohse 
Enhetschef stadsbyggnadskontoret 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 
Bilagor 

• Undersökning, 2022-03-22 
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 2022-04-19 Diarienr: S-2020-81 

   

  

Stadsbyggnadskontoret   

Kjell Jansson    

Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se  

  

  

   

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

Detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. (Charlottenlund) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun  

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om 

Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg  

omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. 

Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de 

nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, samt med hänsyn till 

omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den framtida 

markanvändningen efter pågående användningar. Ett genomförande av 

detaljplanen syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras 

norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till att säkerställa 

markanvändningen för ett värmeverk.   Charlottenlund är beläget i de västra 

delarna av Lindesbergs tätort. Området avgränsas i norr av Fotbollsgatan, i väster 

av Stafettgatan, i öster av Siggebohyttevägen samt Torphyttevägen och i söder av 

ett större skogsområde. Planområdets area är ca 38 ha. Detaljplanen avviker 

delvis från översiktsplanen samt har principiell betydelse därför upprättas planen 

med utökat planförfarande 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS  

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 22 juni 2021 – 22 juli 2021. Totalt 

inkomna yttranden under samråd var 16 st.  

HUR GRANSKNING BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 24 mars 2022 – 14 april 2022. Under 

granskningstiden kom det in 8 st yttranden. Planhandlingar funnits tillgängliga digitalt på 

kommunens hemsida samt på Stadsbyggnadskontoret Prästgatan 6 Lindesberg samt på 

biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A. 
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Granskningsutlåtandet är en redovisning av synpunkter, så kallade yttranden, som inkommit 

vid granskningen av planförslaget. Nedan följer inkomna yttranden, först följer det inkomna 

yttrandet, och sedan en kommentar från Stadsbyggnadskontoret. De viktigaste 

förändringarna i planförslaget redovisas i stadsbyggnadskontorets svar. Utöver det har vissa 

förändringar skett i både plankarta och i planbeskrivningen. På grund av GDPR har vissa 

personuppgifter avkodats i handlingar som publiceras digitalt.  
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNING 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer:  

 

Naturmiljö  

Avgränsningen till naturvärdesinventering NVI har främst skett för det nya 

vägområdet samt för området som avsatts för dagvattenhantering i planområdets 

södra del där kommunen kommer vara huvudman. Norr om avgränsningen för NVIn 

finns kvartersmark dvs redan detaljplanelagd mark som delvis är oexploaterad. 

Söder om den föreslagna vägsträckningen planläggs det resterade området som 

NATUR vilket där det inte heller är motiverat till att en NVI skulle behöva tas fram 

för det området. Vidare så ingick i uppdraget för NVIn att ”den ska redovisa 

eventuell förekomst av naturvärden, biotoper och skyddade arter i 

inventeringsområdet. Särskilt ska eventuella förutsättningar för boplatser/livsmiljöer 

för fladdermöss redovisas”. Stadsbyggnadskontoret ställer sig frågande till vilka 

eventuella biotoper som Länsstyrelsen menar skulle kunna vara aktuella och 

omöjliggöra ett genomförande av detaljplanen.  

   

Jordbruksmark  

Området är redan planlagt för industri enligt gällande detaljplan. Det innebär att 

marken redan har planlagts för annat ändamål än jordbruk. Den rättsligt fastställda 

användningen i en lagakraftvunnen detaljplan är därmed överordnad hur marken 

har använts historiskt och hur den faktiskt används vid en viss tidpunkt. (se även 

MÖD P 6258-20).  Vidare är det oklart om marken i närtid använts som 

jordbruksmark.   

 

Fornlämning  

Länsstyrelsen har under tidigare samråd pekat på två oregistrerade lämningar i 

form av resterna av jordtorpet Hällen samt en ca 200 meter väster därom liggande 

backstuga. Något beslut om att det är fornlämningar eller övriga lämningar finns 

dock inte och är följaktligen inte heller registrerat i Riksantikvarieämbetets register 

Fornsök. Enligt Boverket kan uppgifterna i Fornsök ligga till grund för bedömningen 

av om en fornlämning ska anses känd eller inte. I Länsstyrelsens tidigare yttranden 

finns inte heller någon tydlig beskrivning av lämningarna samt någon kartering där 

lämningarna skulle finnas. Det är inte heller känt om ett beslut enligt KML 2 kap 11 

§ om en arkeologisk utredning har fattats av Länsstyrelsen där det anges vem som 

ska utföra utredningen för de ovan nämnda lämningarna.  
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Planbestämmelser 

 

Syftet med generella E2- Transformatorstation är att möjliggöra en större flexibilitet 

inför framtida förändringar. Samtidigt finns ett antal avgränsade E2-områden 

dedikerade till enbart transformatorstationer.   

 

Kommunen avser inte att utöka planområdet därav j 1 – ”Utfart är inte tillåten” som 

en egenskapsbestämmelse istället för cirklar över användningsgräns vilket är den 

mer traditionella beteckningen.  

 

 

 

 

 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-2020-81 Granskningsutlåtande Charlottenlund

Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

  Samhällsbyggnad Bergslagen 

  711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     8 (24) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-2020-81 Granskningsutlåtande Charlottenlund

Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

  Samhällsbyggnad Bergslagen 

  711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     9 (24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : S-2020-81 Granskningsutlåtande Charlottenlund

Diarienr: S-2020-81 

     

     
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

  Samhällsbyggnad Bergslagen 

  711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

     10 (24) 
 

 

 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Syftet med generella E2- Transformatorstation är att möjliggöra en större flexibilitet 

inför framtida förändringar. Samtidigt finns ett antal avgränsade E2-områden 

dedikerade till enbart transformatorstationer.   

 

Ett antal överflödiga b1 bestämmelser har tagits bort ut plankartan. 

 

Fastigheterna inom planområdet som har kvartersmark är avgränsade till 

planområdet vilket innebär att regleringen för exploateringsgrad väl kan sättas till 

fastigheter.  

 

 Prickmark har lagts till i det område som saknade det.  

 

Ett antal överflödiga användningsgränser har justerats. 

 

Fastighetsbeteckningen har korrigerats till Lindesby 1:11. 

 

Fastighetsägaren avser att säkerställa och bekosta eventuella servitut för ledningar 

på Lindesby 5:2.   
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Yttrandet är noterat  
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

Vatten och avlopp 

 I planbeskrivningen anges att ”Planområdet ligger till största delen inom 

verksamhetsområde för vatten och avlopp i Lindesbergs kommun och ska förses med 

allmänt VA. Dagvattendammar samt fördröjning förväntas bli en del av VA-

verksamhetsområdet samt fastigheter inom planområdet som inte ingår i det. Ett 

sådant beslut fattas dock separat av Lindesbergs kommun utanför detaljplanen. Spill- 

och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att 

försörja ny bebyggelse. 

 

Avfall återvinning 

I sydvästra delen av planområdet föreslås att en ÅVC kan vara möjlig.  

Någon ytterligare specifik publik insamlingsplats utöver det ovan nämnda förslaget 

för en ÅVC finns inte i detta planförslag. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

Stadsbyggnadskontoret delar Linde Energis bild av att energianläggningen har en 

samhällsviktig funktion för tätortens energiförsörjning. Med anledning av detta  

säkerställs i detaljplanen markanvändningen på aktuella fastigheter primärt för 

funktionen värmeverk. I dagsläget finns det starkare argument för att placera en 

ÅVC på andra fastigheter än på Lindesby 6:6. Emellertid finns det ändå skäl för att 

möjliggöra att en ÅVC skulle kunna tillåtas på den västra delen av Lindesby 6:6. I ett 

sådant scenario måste dock energianläggningens behov först vara tillgodosett samt 

att fastigheten där en ÅVC placeras inte ägas av Linde Energi.    
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Avståndet mellan den planerade parkeringsytan och bostäder på fastigheten 

Lindesby 3:5 uppgår till ca 200 m vilket är ett stort avstånd i fråga om 

bullerstörningar från trafikbuller. Parkeringsplatsen väntas inte heller generera ett 

sådant stort antal fordon då ytan är begränsad till ca 350 kvm. Sammanfattningsvis 

bedömer stadsbyggnadskontoret att risken för störningar från trafikbuller från 

parkeringsplatsen som obefintliga på grund av begränsade trafikvolymer där samt 

ett avstånd på ca 200 meter. Det innebär att det inte setts som nödvändigt med 

skyddsåtgärder mot trafikbuller eller att ta fram en utredning för detta.   
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

 

Sträckningen av den nya vägen följer i stort sätt den befintliga gällande detaljplanen.          

samt befintliga fastighetsgränser (se bilder nedan).  

 

 

Gällande detaljplan fig 1 

Att lägga vägen norrut skulle på ett ofördelaktigt sätt dela fastigheterna. Det skulle 

även innebära att en totalt längre väg skulle behöva anläggas vilket skulle kosta mer 

 

 

                    Planförslag fig 2 

Vägbredden inkluderar utrymme för gång och cykel samt svackdiken. Det innebär att 

hela gatuutrymmet på 15 meter inte blir enbart en bred väg.  

Skogsområdet kommer emellertid vara kvar till största delen i detta planförslag. Nya 

gång- och cykelvägar kommer innebära att tillgängligheten till skogen kan öka. 

Trafikvolymerna väntas inte öka totalt i Lindesbergs tätort, en ny vägsträcka innebär 

att trafiken omlokaliseras.   

Att lägga trafikflödena mellan Linde Energis anläggning skulle innebära ökade 

trafikflöden i korsningspunkter vid Skrinnargatan något som inte är önskvärt.   
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: 

Detaljplanen innebär att en viss del av området kan få ha handel. Även paddelhallar 

eller liknande kan byggas på vissa ställen. Denna detaljplan kopplar ihop 

Charlottenlund med fritidsbyn bättre än vad nuvarande gällande plan gör. Exakt hur 

byggnaderna ska se ut regleras inte i detaljplanen, det är alltså möjligt att låta 

byggnader få glastak likt en mindre galleria.   
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FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Utöver de förändringar som angetts ovan så har vissa mindre förändringar och 

förtydliganden införts i planhandlingarna och i plankartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Jansson    Isabella Lohse 

Planarkitekt    Enhetschef 
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Samtliga bilder i rapporten är fotografterade av Tova Stenvi 
eller Julie Schack (WSP) om inget annat anges. 
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Bakgrund
Lindesbergs kommun är i startgroparna för att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Lindesbergs tätort. I samband med denna har WSP fått i uppdrag 
att ta fram en trafikutredning för tätorten. Trafikutredningen ska syfta till att 
kartlägga dagens trafiksituation inom avgränsningsområdet samt att utreda den 
framtida trafiksituationen och föreslå åtgärder. Trafikutredningen inkluderar alla 
trafikslagen; gång, cykel, kollektivtrafik och bil. 

Följande metod har använts för att analysera den framtida 
trafiksituationen kopplat till den markanvändning som planeras i den 
fördjupade översiktsplanen:

▪ Genomgång av planer och strategier för Lindesberg

▪ Genomgång av tidigare belysta problem och åtgärder i genomförda 
trafikutredningar

▪ Platsbesök i Lindesberg tillsammans med kommunen

▪ Analys av data (från trafikräkningar, linjedragning, hållplatslägen, dagens 
GC-nät, dagens och framtida markanvändning, viktiga målpunkter etc.) 

▪ Bristbeskrivning

▪ Åtgärdsförslag

▪ Övergripande utvärdering

5Figur 1, Lindesberg vid Stora Lindessjön
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Avgränsning
Utredningen är gjord på en övergripande nivå och de lösningar som presenteras 

kräver fördjupade analyser i framtiden. Diskussioner med parter såsom 

Länstrafiken och regionen kommer att behöva göras i det fortsatta arbetet.

Utredningen har fokuserat på fotgängare, cykel, kollektivtrafik, bil och i viss mån 

tunga transporter. I utredningen har det inte ingått att studera exempelvis A-

traktorer, elsparkcyklar eller gods. Även dessa transportslag är viktiga att ha med i 

planeringen och kommer behöva studeras i ett senare skede. 

Den geografiska avgränsningen visas i kartbilden. I första hand har resor inom 

detta område studerats, även om resor till/från Lindesbergs tätort har undersökts i 

viss mån. 

Utredningen har utgått ifrån att fordonsflottan kommer att se ut på liknande sätt 

som idag. En framtid med självkörande och uppkopplade fordon kan komma att 

påverka hur det framtida transportsystemet ska utformas.

Underlaget som analysen utgår ifrån har levererats från Lindesbergs kommun. I 

analysen har det inte funnits möjlighet att granska och säkerhetsställa att det 

underlag som har levererats är korrekt. Det kan därför finnas vissa objekt som 

saknas i det underlag som levererats.

N

6Figur 2, Avgränsingsområde
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Planer, strategier och tidigare utredningar

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt 
verktyg för hela kommunens utveckling. 
Översiktsplanen (ÖP) fungerar både som 
vision och handlingsplan för Lindesbergs 
kommun. 

I Lindesbergs översiktsplan nämns flertalet 
saker kopplat till trafiksituationen inom 
avgränsningsområdet för FÖPen. Riksväg 50 
framlyfts som mycket viktigt för 
kommunikationer, även riksväg 68 är viktig. 
Inom Lindesberg behöver trafiksituationen 
till Lindeskolan och Lindesbergs arena ses 
över. Nya busshållplatser ska anläggas max 
200 m från bebyggelse. 

Gång- & cykelplan

Lindesbergs kommun har en gång- och 
cykelplan, vars syfte är att göra det 
enklare och säkrare att gå och cykla i 
kommunen, med målsättningen att 
antalet aktiva transporter ska öka. 

Kommunens gång- och cykelvägar är av 
varierande kvalitet och sträckning. 
Planen ska möjliggöra 
förbättringsåtgärder kopplat till säkerhet 
och framkomlighet till prioriterade 
målpunkter och mellan kommunens 
orter. Smidiga och effektiva byten till 
kollektivtrafik ska också prioriteras.

PM trafik nordvästra Lindesberg

Det finns flertalet utmaningar kopplade till 
trafikförsörjningen av nordvästra 
Lindesberg. En utredning för att hitta 
möjliga lösningar för samtliga trafikslag har 
gjorts.

PM:et utreder möjligheten till en ny infart 
till Lindesberg, och konstaterar att en 
sådan inte är aktuell. Det konstateras även 
att den mellersta infarten bör prioriteras i 
fortsatt planering och framtida 
ombyggnation. Behov att ett nytt stråk 
genom nordvästra Lindesberg behövs 
troligen för att på sikt klara 
trafikförsörjningen.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet är underställt 
det regionala måldokumentet regional 
utvecklingsstrategi. 

Målen inkluderar att alla i länet ska ha tillgång 
till kollektivtrafik, fysisk och digital 
infrastruktur ska förbättra 
resenärsupplevelsen, resenärers nöjdhet ska 
öka, kollektivtrafikens miljöpåverkan ska 
minska samt att prisnivåer och biljettutbud 
ska hållas konkurrenskraftiga. I stråk med stor 
efterfrågan på resor i Lindesbergs stadstrafik 
ska bussen ha hög framkomlighet. Det betyder 
att bussen bör prioriteras i gaturummet och 
att avståndet mellan hållplatser bör vara 400-
800 m. 7
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ÅVS Väg 50

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att 
identifiera brister och behov för väg 50 på 
sträckan mellan Lindesberg och Lomberg, 
strax norr om länsgränsen i Dalarnas län. 

Några av de främsta bristerna på studerad 
del av väg 50 är låg framkomlighet för både 
gods- och persontransporter på grund av 
smala sträckor, branta backar, få 
omkörningsmöjligheter och flera lokala 
hastighetssänkningar som skapar en ryckig 
körning. Bebyggelse, verksamheter, 
busshållplatser med mera skapar konflikter 
mellan trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Framtida omvandling av Lindesbergs tre 
infarter från väg 50 utreds i denna ÅVS.

Funktionsutredning 

Trafikverket gjorde år 2021 en 
funktionsutredning för stationsåtgärder i 
Lindesberg. 

Utredningen syftade till att utreda lämplig 
anläggningsutformning utifrån brister i 
resenärsmiljö och barriäreffekter kopplat 
till plankorsningar. Lösningsförslagen 
bygger i huvudsak på att förskjuta 
stationen (dock ej resecentrum) något 
söderut vilket därmed möjliggör för 
samtidig infart. Vidare föreslås ny 
planskild GC-port (gångtunnel) vid 
resecentrum. 

Hastighetsplan för Lindesberg tätort

Hastighetsplanen är framtagen för 
Lindesberg kommun genom metodiken Rätt 
fart i staden. Hastighetsplanen ska fungera 
som ett underlag i kommunens fortsatta 
arbete med att förbättra trafiksituationen i 
tätortens gatunät.

I analysen har det gjorts en inventering av 
Lindesbergs vägnät. Det är framförallt 
huvudvägnätet och genomfartsleder i och 
genom tätorten som delats upp i olika länkar, 
även bostadsområden har tagits med i 
analysen. Gatorna har klassificerats i olika 
livsrumsmodeller, målet är att gatans 
utformning och hastighetsnivå ska gå hand i 
hand och falla sig naturligt. 

8

Regional utvecklingsstrategi 

Regionens utvecklingsstrategi är en 
utgångspunkt för arbetet med en hållbar 
regional tillväxt och utveckling. 
Dokumentet fungerar som en gemensam 
plattform för aktörer som verkar i länet.

De regionala strukturbilderna ska fungera 
vägledande i kommunernas 
översiktsplanering. Det utgör även 
underlag till länstransportplanen och 
trafikförsörjningsprogrammet. 
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Planeringsprinciper
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Viktiga aspekter gällande cykelns attraktivitet  
För att uppmuntra till ökat cyklande är det viktigt att prioritera konkreta 

åtgärder som ökar cykelns attraktivitet. I Lindesbergs kommuns ÖP står det att 

kommunen ska skapa goda förutsättningar för att gång och cykling ska vara ett 

attraktivt alternativ till bilen.  I Gång- och cykelplanen redovisas fyra mål kopplat 

till cykelresor: 

▪ I Lindesberg ska det finnas ett heltäckande, funktionsenligt, 
sammanhängande och gent gång- och cykelnät.

▪ Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till prioriterade målpunkter ska 
öka.

▪ Lindesbergs tätort är väl sammankopplad med kringliggande orter via 
gång- och cykel-väg.

▪ Byten till kollektivtrafik ska vara smidiga och tidseffektiva.

Vid sidan av de åtgärdsförslag som presenteras i denna rapport behöver 

ytterligare aspekter tas i beaktning vid ett fortsatt arbete för att uppnå de 

uttalade målen och visionerna. 

10

Konkreta åtgärder för en ökad tillgänglighet kan exempelvis vara cykelpumpar, 

väderskyddade cykelparkeringar och laddning för elcykel. Speciellt bör detta 

prioriteras vid viktiga mål- och knutpunkter. Viktiga åtgärder för att säkerställa 

trygga och säkra cykelvägar är bland annat god belysning, separering från 

biltrafik, hastighetssäkring, god placering av korsande bilutfarter och korrekt 

bredd/placering på cykelbana. Utöver detta är det viktigt med kommunikativa 

insatser som främjar och uppmuntrar cykeln som ett attraktivt transportmedel. 

Detta kan fungera på egen hand, eller som en förstärkning till fysiska åtgärder 

för att förstärka effekten med avseende på trygghet, säkerhet och tillgänglighet.   

Figur 3, cykel
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Kv a l i t e t  o c h  s t a n d a r d

För att säkerställa ett bra cykelvägnät är det viktigt att det finns kontinuitet i 

utformningen av cykelinfrastrukturen. Det måste vara förutsägbart, enkelt att 

förstå och uppfattas som tryggt för alla som vill cykla i Lindesberg. En 

grundförutsättning för detta är att cykeln betraktas som ett eget trafikslag i 

planeringen och utformningen av gator och vägar. En person på cykel är varken 

en snabb fotgängare eller en långsam bilist, utan en egen trafikantkategori med 

egna behov och beteenden. Det är därför viktigt att utforma 

cykelinfrastrukturen efter dem som ska använda den, det vill säga med fokus på 

cyklisternas behov och inte likställa dem med bilister eller fotgängare. 

C y k e l ö v e r f a r t e r  o c h  c y k e l p a s s a g e r  

Om fler ska cykla är det inte bara viktigt att öka säkerheten för de som cyklar, 

utan också framkomligheten och känslan av prioritering.  I nuläget har en person 

på cykel väjningsplikt för bilar från sidoväg, oavsett vilken typ av cykelväg de kör 

på. Att bygga om cykelpassager till cykelöverfarter är en bra möjlighet för att 

säkerställa både framkomlighet, och visa att de på cykel prioriteras över bilen. 

11

C y k e l p a r k e r i n g

Vid knutpunkter som skolor och stationer etc. är det viktigt med genomtänkta 

cykelparkeringar. Det som är mest avgörande för i vilken utsträckning en 

cykelparkering kommer att användas är dess placering. En cykelparkering bör 

ligga i direkt anslutning till målpunkten och cykelinfrastrukturen. Vid 

korttidsparkeringar upp till 30 minuter bör cykeln kunna ställas på stöd eller ställ 

och viss möjlighet till ramlåsning bör finnas. För längre parkeringstid vid 

exempelvis tågstationen, skolor, arbetsplatser och andra knutpunkter bör 

cykelparkeringen vara försedd med tak och erbjuda möjlighet för ramlåsning. 

Vidare är det viktigt att alla allmänna cykelparkeringar är väl synliga så att man 

kan ha uppsikt och för att öka den informella sociala övervakningen, vilket 

minskar stöldrisken.

Tre viktiga punkter för cykelparkering är:

▪ Nära destinationspunkten. Cykelparkering placerad på fel plats leder inte 
till ökad cykling. Cykelparkeringen måste förläggas i anslutning till både 
målpunkt och cykelinfrastruktur.

▪ Plats för både vanliga cyklar och last-/specialcyklar. Vid heldagsparkering (t 
ex vid skola eller tågstation) är tak att rekommendera, för att skydda 
cyklarna mot nederbörd. 

▪ Säkert – både natt och dag. Synlig placering för uppsikt och social kontroll, 
både som ett stöldskydd och för att inge trygghetskänsla.
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Viktiga aspekter gällande kollektivtrafikens attraktivitet  
För att skapa en attraktiv kollektivtrafik behöver egenskaperna hos trafiksystemet 
möta resenärers krav och förväntningar. Korta restider, enkelhet och komfort, hela 
resan-perspektivet, infrastrukturinvesteringar och framkomlighet i tätorter pekas 
ut av Trafikförsörjningsprogrammet* som utmaningar i arbetet mot en attraktivare 
kollektivtrafik. Det är viktigt med en genomgående hög kvalitet i alla delar av 
systemet, först när en rad viktiga faktorer samspelar uppnås optimala 
förutsättningar.

Systemet måste vara lätt att förstå och använda. Detta skapas bland annat genom 
synlighet i staden, ett genomtänkt helhetskoncept och tydlig information. 
Hållplatser måste vara tillgängliga och trygga för alla. För att uppnå detta behövs 
goda anslutningsvägar, belysning, väderskydd och genomgående hög standard. 
Höga turtätheter ger minskad väntetid för resenärerna, och en viss miniminivå 
behöver uppnås stora delar av dygnet för att kollektivtrafiken ska ses som ett 
rimligt alternativ till bilen. Viktigt är även att samhällsutbyggnad och förtätning 
sker i kollektivtrafiksstråk för att skapa ett större underlag till en ökad turtäthet. 
Korta restider och hög pålitlighet uppnås genom gena linjesträckningar och en god 
framkomlighet i staden. Detta förutsätter bland annat prioriteringar gentemot 
andra trafikslag i korsningar och egna reserverade körfält. Sammantaget kan sägas 
att en attraktiv kollektivtrafik handlar om balansgången mellan en rad viktiga 
faktorer, där inget får förbises eller glömmas bort. 

12

Källa: Framgångsfaktorer för attraktiv kollektivtrafik, (källa: X2AB, 2015).

*https://www.regionorebrolan.se/contentassets/51dc737476dc4166893370
0d143e74dc/remissversion-regionalt-trafikforsorjningsprogram-for-orebro-
lan.pdf

Figur 4, Framgångsfaktorer för kollektivtrafik
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Restid

Restiden är en avgörande faktor för hur lockande det är att åka kollektivt. Olika 
delar av restiden upplevs som olika belastande, men den totala dörr-till-dörrtiden 
ger en översiktlig beskrivning av hur attraktivt kollektivalternativet är. Varje extra 
hållplatsstopp erbjuder en kortare/snabbare anslutningsresa för den som stiger av 
eller på, och är något som i sin tur oftast bidrar till en kortare total restid för den 
personen. Samtidigt ökar restiden för alla de som sitter på bussen förbi 
hållplatsen. Ofta visar det sig att resenärerna sammantaget erbjuds ett mycket 
attraktivare kollektivtrafikalternativ om man drar ner på antalet hållplatsstopp. 
Genom att acceptera något längre gångtid till bussen för vissa resenärer kan man 
erbjuda betydligt kortare restid i bussen för de flesta. 

Upptagningsområde

Kollektivtrafikens upptagningsområde utgörs inte av hur busslinjens dragning ser 
ut, utan av var busshållplatserna längs linjen är placerade. Att ta sig till hållplatsen 
från exempelvis hemmet, är också en del av resan och bör beaktas i planeringen. 
Tätare hållplatslägen och krokig linjedragning med längre restid som följd tenderar 
att ha mindre upptagningsområde än en rak linje med få stopp och mer effektiv 
linjedragning.

13

Turtäthet

Hur ofta bussen går, eller med vilken regelbundet kollektivtrafiken erbjuds, spelar 
också in för om kollektivtrafiken anses som attraktiv. Högre turtäthet ger kortare 
väntetider för resenärerna, men vid en viss punkt ger för hög turtäthet upphov till 
ökad trängsel. Samtidigt bör det poängteras att för att nå tillförlitlighet och minsta 
servicenivå krävs ofta en lägsta turtäthet även om efterfrågan är låg. 

Linjetäthet

Linjetäthet och linjernas dragning är också en viktig faktor för att kollektivtrafiken 
ska anses attraktiv. Resenärens förståelse för linjenätet är viktigt, och linjekartor 
och tidtabeller ska inte utgöra en barriär för att använda kollektivtrafiken (Kol-
Trast). Linjer som går parallellt med varandra skulle exempelvis kunna bli 
reducerade och mer renodlade, för att underlätta förståelsen för systemet.
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03

Nulägesbeskrivning 
och förutsättningar

14
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Målpunkter och arbetsplatser
Kartan visar några av de målpunkter som finns i Lindesberg; idrottsanläggningar, 

livsmedelsaffärer, vårdcentraler, bibliotek, familjecentraler, förskolor, grundskolor 

och gymnasieskolor. Dessa målpunkter har valts ut för att representera service 

som personer från ett brett spektrum av samhällsgrupper värderar högt att ha i sin 

närhet. Målpunkterna ska även vara lätta att ta sig till från olika delar av tätorten 

och kommunen, med flera typer av trafikslag. 

N

N

15

Figur 5, målpunkter

N
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Dagens cykelvägnät
I Lindesberg finns infrastruktur för fotgängare och cyklister av i varierande 

standard och omfattning. Även utformningen skiljer sig åt inom tätorten. På vissa 

platser är fotgängare och cyklister separerade från varandra, på andra platser är 

det gemensamma gång- och cykelbanor, och ibland finns trottoarer för fotgängare 

och cyklister förväntas cykla i blandtrafik. 

På ett generellt plan kan sägas att vissa stadsdelar, exempelvis Stadsskogen och 

Sköndal, har relativt väl utbyggd infrastruktur. Där finns det infrastruktur som 

binder ihop bostäder med målpunkter, samt stråk som gör det möjligt att nå övriga 

målpunkter inom staden. Andra stadsdelar, exempelvis Hermanstorp och 

Bondskogen, har i dagsläget en mer bristande infrastruktur. Där hänvisas cyklister 

ofta till bilvägen, och fotgängare till smala trottoarer. Gång- och 

cykelinfrastrukturen i Lindesberg behandlas mer djupgående i den gång- och 

cykelplan som tagits fram för kommunen. 

N

16

Figur 6, cykelvägnät; befintligt och tillkommande under 2022.

N
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Dagens kollektivtrafik - stadsbussar
Navet för Lindesbergs kollektivtrafik är Lindesbergs resecentrum, som trafikeras av 

nästan samtliga stadsbussar, regionbussar och tåg i tätorten. Under 2015 

renoverades området kring resecentrum, inklusive stationshuset. Tätorten har i 

dagsläget (december 2021) fyra stadsbussar, linje 30, 31, 380 och 383. 

Linje 30 trafikerar västra Lindesberg. Turen startar vid resecentrum, kör hela 

Bergslagsvägen norrut via Lasarettet, och därefter söderut hela Stafettgatan med 

slutstation vid Skrinnargatan. Turen avgår endast på vardagar, ca 20 gånger om 

dagen i vardera riktning. Målpunkter längs sträckan är framförallt Lasarettet och 

industrierna längs Stafettgatan. 

Linje 31 trafikerar östra Lindesberg. Med start vid resecentrum åker den via 

Kristinavägen, Köpingsvägen, Bondskogsvägen, Björkhyttevägen och 

Gusselbyvägen för att sedan avsluta vid resecentrum igen. Turen körs i båda 

riktningar på vardagar. De flesta (13 st) körs moturs, och något färre (5 st) körs 

medurs. Målpunkter längs busslinjen är centrum, vuxenskolan Masugnen, 

vårdcentralen, Björkhagaskolan och flertalet förskolor. 

Linje 380 är en sammanslagning av linje 30 och 31, där bussen ”skarvar ihop” 

linjerna vid resecentrum och därmed har exakt samma linjesträckning som de 

andra två busslinjerna, fast i en gemensam körning. Turen trafikeras endast på 

vardagar, ca 5 turer per dag i vardera riktning utspritt över dagen. 

Linje 383 startar vid Östermalm med slutstation Lindbackaskolan. På vägen 

passerar bussen norra delen av Hagaberg/Östermalm, Prästbron och Lasarettet.  

Bussen avgår endast en gång varje vardag i vardera riktning. På morgonen med 

slutstation Lindbackaskolan, och på eftermiddagen med start vid Lindbackaskolan. 

Denna linje är en av få som inte trafikerar resecentrum. Målpunkter är framförallt 

Lindbackaskolan, Brotorpskolan, Lasarettet och Björkhagaskolan.

17

N N
Figur 7, stadsbussar
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Dagens kollektivtrafik - regiontrafik
Lindesberg trafikeras även av flertalet regionbusslinjer. Merparten av dessa går till 

centralorter i andra kommuner i länet, i dagsläget Örebro, Nora, Hällefors och 

Kopparberg. Det finns även ett flertal busslinjer som går till mindre orter i 

Lindesbergs kommun, exempelvis Vedevåg, Finnåker, Pilkrog, Frövi, Fellingsbro, 

Gusselby, Guldsmedshyttan, Storå, Ramsberg och Hägernäs. Det finns även en 

busslinje till Arboga i Västmanlands län. 

Tre av de största och viktigaste regionbusslinjerna är: 

Linje 303 (300) Örebro - Lindesberg 

Linje 351 Lindesberg – Frövi – Fellingsbro

Linje 308 Lindesberg – Kopparberg

Lindesbergs station trafikeras även av SJ/Tåg i Bergslagen. Söderut går tåg mot 

bland annat Frövi, Örebro, Mjölby, Motala, Kumla, Laxå och Hallsberg. Norrut går 

det tåg mot bland annat Ställdalen, Kopparberg, Ludvika, Borlänge, Falun och 

Gävle. 

18
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Antal påstigande, 
samtliga hållplatser inom 
avgränsningsområdet

Resandestatistik
Kartorna visar antalet påstigande per dag en genomsnittlig vardag våren 2019. I 

den inzoomade kartan har resecentrum exkluderats, eftersom skillnaden i 

resandestatistik på de övriga hållplatserna då framträder bättre. Den hållplatsen 

med klart högst resande är Lindesbergs resecentrum, med ca 500 påstigande en 

genomsnittlig vardag. Därefter följer Lindesbergs Lasarett med ca 130 påstigande, 

Kristinaskolan med ca 40 påstigande och Ågården med ca 20 påstigande.   

Antal påstigande, 
resecentrum exkluderad, 
Lindesbergs tätort

129

N
N
19Figur 8, statistik hållplatser
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Dagens hållplatser
Kartan visar kollektivtrafikens upptagningsområde i Lindesbergs tätort. En analys 

har gjorts i GIS där ett gångavstånd på 400m från respektive hållplats har 

beräknats. Kartan visar därmed vilka delar av Lindesbergs tätort som kan nå en 

hållplats inom 400 meters gångavstånd.

Placeringen av busshållplatserna i Lindesberg täcker upp relativt stora delar av 

tätorten. Två områden som inte har en busshållplats i närområdet är 

Tredningen/Brodalen/Lindesby och Sköndal/Staddsskogen. I båda dessa områden 

planeras det för bostadsutveckling, framförallt i Lindesby. Vid nybyggnation är det 

viktigt att säkerställa att tillgång till kollektivtrafik finns på plats vid inflytt, 

eftersom det är då nya resvanor görs. Även området vid Lindeskolan/Arenen 

saknar kollektivtrafik i närområdet, vilket är en av tätortens största målpunkter. 

Utöver placeringen av hållplatserna är även dess utformning viktig för 

kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet. Endast få hållplatslägen är 

utrustade med väderskydd, exempelvis några av hållplatslägena längs med 

Fotbollsgatan, merparten av hållplatserna är dock endast stolpar i marken. 

Generellt uppnår inte hållplatserna i Lindesbergs tätort den standard som Region 

Örebro definierar som en fysiskt tillgänglig hållplats med plattformshöjder, taktila 

och visuella stråk. På vissa platser är namnen på hållplatserna något missvisande. 

Som exempel kan nämnas att hållplatsen vid den nedlagda Kristinaskolan 

fortfarande bär skolans namn, och att hållplatsen Masugnen ligger ca 400 m från 

den faktiska Masugnen. 

Enligt rekommendationer i Regionala trafikförsörjningsprogrammet bör 

hållplatslägen ha ca 400 – 800 m avstånd mellan varandra  i bostadsområden. 

Detta efterlevs inte i tätorten, framförallt gällande hållplatserna på 

Bondskogsvägen/Björkhyttvägen. Mellan hållplatserna Sveabrinken och 

Danavägen är det exempelvis mindre än 200 m.
N

20Figur 9, upptagningsområde hållplatser
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Väghållare och hastighetsgränser
Majoriteten av de vägar som hanteras i denna rapporten har Lindesbergs kommun 

som väghållare. Trafikverket är väghållare på väg 50, vars anslutningar till tätorten 

översiktligt hanteras i denna rapporten. 

Några av de utvecklingsområden som planeras inom FÖP:en är områden där 

väghållaren i dagsläget är enskild. Detta gäller främst för Lindesby, men även delvis 

Dalkarlshytteområdet och Norslund. 

Hastigheterna inom tätorten är i dagsläget 30 km/h, 50 km/h och 70 km/h. Den 

dominerande hastigheten i tätorten är 50 km/h, såväl på lite större vägar som på 

små gator i bostadsområden. I centrum, utanför skolor och förskolor samt i vissa 

bostadsområdet är hastigheten satt till 30 km/h. Det är endast på norra delen av 

Bergslagsvägen samt mindre, enskilda vägar som har en hastighetsgräns på 

70km/h. 

Utifrån konceptet rätt fart i staden analyserades Lindesbergs tätort i en 

hastighetsutredning år 2020. Där framgår det att nästan hela tätorten i dagsläget 

håller en låg kvalitet med avseende på hastighetens anpassning till gaturummet. 

Alltså behöver åtgärder göras för att bättre anpassa hastigheten till de faktiska 

förhållandena. I stora delar av Lindesberg där hastigheten i dagsläget är 50 km/h, 

bör den sänkas till 30 km/h eller 40 km/h. Vid genomförande av en 

hastighetsförändring måste även hastighetssänkande åtgärder tillkomma på 

flertalet platser, för att säkerställa en efterlevnad av hastighetsgränserna. 

21

Figur 10, NVDB data
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Trafikmätningar nuläge

Bergslagsvägen (vid Stadsskogsskolan)
ÅDT: 3700
År: 2019

Fotbollsgatan
ÅDT: 4400
År: 2018

Kristinavägen 13
ÅDT: 6600
År: 2018

Köpingsvägen 8
ÅDT: 1400
År: 2019

Krstinavägen 46
ÅDT: 5900
År: 2018

Örebrovägen (Kristinaskolan)
ÅDT: 5100
År: 2019

Bondskogsvägen 51
ÅDT: 2600
År: 2021

Bergslagsvägen (vid Jätteåkersvägen)
ÅDT: 4100
År: 2019

Väg 50 (Trafikverkets mätning)
ÅDT: 5400
År: 2019

Av de trafikmätningar som genomförts åren 2018 –

2021 uppmättes den högsta ÅDTn på södra delen 

av Kristinavägen, 6600 fordon varav 5 % tung trafik. 

De högsta flödena sker på vardagseftermiddagar. 

Intressant är även att norra delen av Kristinavägen 

har ca 12 % mindre trafik än den södra delen. En 

trolig förklaring till detta är att bilister använder 

den parallella Järnvägsgatan istället för norra delen 

av Kristinavägen, alltså i linje med hur kommunen 

vill styra trafiken. 

Inom tätorten har mätpunkten på Fotbollsgatan har 

störst andel tung trafik, 10 %. Detta kan jämföras 

med väg 50 som har 23% tung trafik. 

N

Örebrovägen (mellan väg 249 och 834, Trafikverkets 
mätning)
ÅDT: 5600
År: 2019

22Figur 11, trafikmätningar
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Arbetspendling

Inpendling till Lindesberg Utpendling från Lindesberg

Diagrammet och kartorna visar vilka som är de starkaste relationerna till, från och 

inom Lindesberg med avseende på arbetspendling. Statistiken säger inget som hur 

många som faktiskt reser mellan dessa orter, utan endast hur många som har sin 

arbetsplats i en annan kommun än de bor i. Med tanke på det ökade 

distansarbetet är det rimligt att tro att det är färre som faktiskt arbetspendlar på 

sträckan än vad siffrorna visar. 

I Lindesberg är det klart vanligast att arbetsplatser finns inom kommunens gränser. 

Därefter har Lindesberg sin starkaste relation till Örebro. Ungefär 1250 personer 

bor i Örebro men har sin arbetsplats i Lindesberg, och 1550 personer bor i 

Lindesberg men har sin arbetsplats i Örebro. Lindesberg och Örebro har bra 

kopplingar både med bil och kollektivtrafik. Mellan orternas centralstationer går 

det ungefär lika snabbt att resa med bil, buss och tåg, ca 40 minuter.

Den näst största reserelationen är till Nora, med ca 600 pendlare från Nora till 

Lindesberg och ca 200 i motsatt riktning. Mellan orternas centralstationer tar det 

ca 30 minuter med bil och direktbuss. Ofta innebär dock bussresan ett byte, vilket 

ger en restid på ca 50 min. 

Den tredje största reserelationen är till Ljusnarsberg, med ca 200 pendlare i 

vardera riktningen. Till tätorten Kopparberg tar det ca 30 min med tåg och 60 min 

med bil och buss. 

Lindesbergs 10 starkaste 

arbetsrelationer

23

Figur 12, arbetspendling
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Identifierade brister

24
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Identifierade brister – Dagens trafiksystem
I detta kapitel ligger fokus på brister kopplat till den befintliga infrastrukturen i 
Lindesberg. Kapitlet inleds med tre sidor som sammanfattar de brister som finns 
kopplat till respektive fordonsslag. Övergripande brister för hela tätorten beskrivs 
även här. 

Vissa brister berör samtliga trafikslag, och kräver en något mer omfattande 
redogörelse av nuläget. Dessa behandlas separat på egna sidor. 

För brister som inte finns i dagsläget, utan endast rör områden vars infrastruktur 
ännu är i planeringsskedet (Lindesby, Stadsskogen, Sörlunda och Norslund mm.) 
hänvisas till kapitlet Framtida utvecklingsområden. 

Kapitlet avslutas med en sammanvägd bedömning av trafiksituationen i Lindesberg 
idag. 

25
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Identifierade brister i dagens trafiksystem – Gång & Cykel

Hermanstorp, Hagaberg 
Brist på gång- och cykelinfrastruktur mellan Hagaberg och 
Hermanstorp. Detta drabbar bland annat barn som bor i 
Hermastorp men går i skolan i Hagaberg. Finns trottoar längs 
med Bondskogsvägen och Skyttevägen, men säkra passager och 
cykelvägar saknas helt. Hastigehten är 50 km/h i hela området. 

Arenan/Lindeskolan 
Se s. 36

Viktiga stråk saknar cykelbana
Några av de viktiga stråk som saknar cykelbana är norra delen av 
Bergslagsvägen, Torphyttevägen, Björkhyttevägen och 
Bondskogsvägen. 

Stafettgatan
Se s. 35

Övergripande för hela tätorten

• Hastigheten är hög (50 km/h) på många av de 

vägar där man förväntas gå och cykla i blandtrafik.

• Vägvisning för cykel saknas i hela tätorten. För 

gång finns det delvis.

• Det saknas statistik över hur många som går och 

cyklar i Lindesberg och deras upplevelser av det.

• Undersökningar och trafikmätningar för 

fotgängare och cyklister finns inte.

• Cykelparkeringar vid busshållplatser saknas i 

princip överallt. 

• Övergångsställen och cykelöverfarter saknas på 

flertalet platser, vilket pekats ut i Gång- och 

Cykelplanen. 

• Det saknas påverkansåtgäder från kommunens 

håll för att få fler att välja gång och cykel.

• Uppföljning av utvecklingen av antalet olyckor 

fotgängare och cyklister behövs.

Dalkarlshytteområdet
Se s. 29

Kristinavägen
Se s. 33

Förskolan Björken
Se s. 31

Parkering vid badhuset/Koppvägen

N
26Figur 13, brister GC
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Identifierade brister i dagens trafiksystem – Kollektivtrafik
Övergripande för hela tätorten

• Det saknas statistik över hur många som åker 

kollektivt i Lindesberg och hur det upplevs.

• Flertalet busshållplatser har något missvisande 

namn, exempelvis Kristinaskolan och Masugnen

• Vissa hållplatsers placering är inte optimal

• Endast ett fåtal hållplatser håller standarden som 

defineras som ”tillgänglig busshållplats” i det 

Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. 

• Det saknas övergångsställen för att korsa bilvägen 

vid vissa hållplatser. Hållplatsen vid södra infarten 

är ett exempel. 

• Kollektivtrafiken har ingen framträdande roll i 

stadsbilden. Flertalet busshållplatser är så 

osynliga att det går att fråga sig om invånare ens 

vet om att de finns. 

Resecentrum
Resecentrum byggdes om under åren 2015 – 2016, vilket har 

förbättras dess attraktivitet. Vissa saker återstår dock med tanke 

på attraktivitet och tillgänglighet. Tunneln under järnvägen 

upplevs som otrygg och oattraktiv. Bilparkering för pendlare som 

byter bilen mot tåg eler buss vid resecentrum delas i dagsläget 

med vårdcentralen, vilket inte är optimalt. En tydlig och 

ändamålsenlig  pendelparkering saknas. 

Nedläggningar på landsbygden
Region Örebro har valt att lägga ned vissa linjer som tidigare 
trafikerade landsbygden. Detta går inte i linje med kommunens 
vision om en levande landsbygd med hållplatser där det finns 
möjlighet att byta mellan bil och kollektivtrafik. I Länsplan för 
Transportinfrastruktur går det även att läsa att även boende på 
landsbygden ska kunna ha goda möjligheter till hållbart resande, 
exempelvis genom att möjlighet att kombinera bilen med 
kollektivtrafik. I den regionala utvecklingsstrategin står det även 
att år 2030 är det önskvärt med en kollektivtrafik som möjliggör 
resor till skola och fritidsaktiviteter för unga på landsbygden, 
något som inte går hand i hand med nedläggningar. 

Stafettgatan
Se s. 35

Standarden på hållplatser
Standarden på hållplatser är generellt låg i Lindesberg. Ofta är 
det bara en pinne i marken med en skylt. Några hållplatser där 
önskemål om förbättraing ofta kommer in är Björkhagaskolan 
och Östermalm.

Arenan/Lindeskolan
Se s. 36

Dalkarlshytteområdet
Se s. 29

N
27Figur 14, brister kollektivtrafik
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Identifierade brister i dagens trafiksystem – Bil

Övergripande för hela tätorten
• Hastigheterna är överlag höga i hela tätorten, 

både den skyltade hastigheten och den faktiska 
hastigheten som bilister kör. Detta är ett problem 
för trafiksäkerheten och tryggheten, speciellt för 
oskyddade trafikanter. I många områden är det 
lokalgator med blandtrafik som är skyltade med 
50 km/h, vilket är en för hög hastighet. 

• Tydlig vägvisning saknas

Järnvägskorsningarna

Järnvägen upplevs, precis som ån, som en barriär i samhället. 

Den funktionsutredning som gjordes för Lindesbergs station 

2020 syftar till att hitta lämpliga lösningar på de brister som finns 

kopplat till järnvägen genom samhället. Korsningspunkten vid 

Södra Torggatan förutsätts vara stängd i denna rapport, 

eftersom funktionsutredningens resultat innebär en stängning 

av denna. Den nordligaste överfarten vid Gusselbyvägen är den 

enda planskilda korsningen i staden för biltrafik. De övriga 

korsningspunkterna har ofta långa tidsperioder med bommarna 

nedfällda. Detta skapar både irritation och problematik vid de 

tre korsningspunkter som finns i staden. Vid en stängning av en 

överfart kommer mer trafik tillkomma i de två andra 

järnvägskorsningarna, vilket ytterligare ökar problemet med 

långa bomfällningstider. I Järnvägskorsningen vid Köpingsvägen 

upplevs problem i cirkulationsplatsen vid bomfällning i 

situationer då det är mycket biltrafik. Köer skapas då bakåt till 

cirkulationen, vilket stoppar upp all trafik. 

Parkering vid vårdcentralen

Parkeringen är tänkt för vårdcentralens besökare och för 

pendlare. Parkeringen blir dock ofta full längt norrut, eftersom 

den är populär och även används av vårdcentralens personal. 

Detta gör att  de som ska till vårdcentralen får svårare att hitta 

parkering och längre till entrén. Bilarna backar rakt ut i körbanan 

då de ska ut från parkeringen. Antalet pendlarparkeringar i 

Lindesberg har i praktiken minskat sedan vårdcentralens 

tillkomst. Det finns ett avgiftsbelagt parkeringshus strax söder 

om vårdcentralen som ofta har låg beläggning. Avgiften gör att 

bilister hellre använder andra parkeringsytor som är gratis. 

Bro över ån

Inom tätorten finns det bara en bilbro över ån i dagsläget. Detta 

innebär att bilar behöver köra en omväg  på ca 10 minuter för att 

ta sig över till andra sidan ån om bron av någon anledning är 

blockerad eller avstängd. Detta är sårbart för hela samhället, 

eftersom räddningstjänsten måste kunna ta sig fram snabbt, 

även om bron av någon anledning är obrukbar. Detta innebär 

även en barriäreffekt för hela samhället, eftersom det finns för 

få platser att passera ån. 

Solberga förskola

Tillkommande förskola kräver bättre infrastruktur för hämtning 

och lämning. Andra intressen på platsen (naturvärden) försvårar 

ny infrastruktur. 

Rastplats

Rastplatsen används som ställplats för lastbilar, vilket minskar 

ytorna för den huvudsakliga funktionen som en rast- och vilplats. 

Den saknar även attraktiva funktioner för bilister.  

Infarterna

Utformning och placering av dessa trafikplatser är en ständigt 

återkommande diskussion mellan kommunen och Trafikverket. 

Ett genomgående problem för alla tre korsningspunkter är att de 

är olycksdrabbade.  Enligt trafiksäkerhetsklassificeringen av 

vägar anses de alla ha en låg standard. 

Dalkarlshytteområdet
Se s. 29

Kristinavägen
Se s.33

Förskolan Björken
Se s. 31

Lindbackaskolan
Stora trafikmängder skapar probelm på närliggande vägnät

Arenan/Lindeskolan
Se s. 36

Stafettgatan 
Se s. 35

Parkering vid badhuset/Koppvägen

N
28Figur 15, brister bil



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Trafikutredning FÖP Lindesbergs tätort 2022-03-02

Dalkarlshytteområdet
Området har en blandad funktion med målpunkter av vitt skilda karaktär. I 

dagsläget bedriver kommunen en vuxenutbildning (SFI) i byggnaden Masugnen, dit 

många tar sig med fots. Det finns även en välbesökt padelhall, plantmarknad och 

golfklubb i området som lockar stora mängder personbilstrafik, speciellt under 

sommarhalvåret. I området finns även två större industrier, vilket innebär att 

många tunga transporter rör sig i området. Tunga transporter sker även till 

plantmarknaden och golfklubben sommartid. Strecken i kartan visar hur de olika 

fordonsslagen rör sig i området. 

Redan i dagsläget är trafiksituationen i området inte optimal. Om kommunen ska 

kunna utveckla och exploatera området behöver den problematik som finns först 

få en lösning. Som det ser ut på platsen idag, samsas tung trafik, personbilstrafik 

och oskyddade trafikanter på ytor som inte är anpassade efter något av 

fordonsslagen. 

Den bro som går över Arbogaån är den enda kopplingen för att nå området med 

motorfordon, om man bortser från vägval som innebär en väldigt lång omväg. 

Själva bron separerar i dagsläget oskyddade trafikanter från motortrafik med 

pollare och små betongklossar. 

Norr om bron är det stora höjdskillnader, vilket gör att en skarp kurva i lutning 

ansluter bron till Hagavägen. Denna kurva är inte lämpad för den tunga trafiken 

som rör sig i området, eftersom accelerationen blir dålig och svängmarginalerna är 

små. Fotgängare och cyklister når bron via en GC-bana i backen, till väster om 

bilvägen. De behöver sedan korsa bilvägen för att ta sig till den sidan av bron som 

är avsedd för fotgängare och cyklister. 

Fotgängare 
och cyklister

Personbilar

Tung trafik
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Söder om bron upphör separeringen av motorfordon och oskyddade trafikanter 

helt. Här finns en stor asfalterad yta, som alla fordonsslag delar på. Ytan skulle 

kunna ses som en fyrvägskorsning, där ena benet i sin tur grenar ut sig i tre, bara 

några få meter efter fyrvägskorsningen. Ytan beskrivs som ett ”ofrivilligt shared

space”, utan någon riktig ordning. Även här blir det en skarp kurva för de tunga 

transporterna som ska svänga ner till industriverksamheten i den östra delen av 

området. 

Problembilden kan sammanfattas som att yrkeschaufförerna i de tunga 

transporterna upplever stora svårigheter med framkomligheten i området, 

sommartid ökar trafikmängderna vilket ger ytterligare problematiska situationer, 

samt att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är undermålig. Detta bör 

lösas innan den önskade exploateringen genomförs. 

Figur 16, nuläge Dalkarlshyttan
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Dalkarlshytteområdet – foton 

30Figur 17, GC-banan på norra sidan av ån. 

Figur 18,  Den stora asfalterade ytan söder om bron. 

Figur 19, Bron. 
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Problembild

Förskolan Björken ligger i den södra delen av Hagaberg, ca 500 m från centrala 

Lindesberg. Förskolan ska byggas ut ordentligt, och trafikmängden både med bil 

och till fots kommer öka. I dagsläget finns det en viss problematik med 

trafiksituationen både för de boende i området och de som ska till förskolan, och 

det finns stora risker att en sådan kommer förvärras i och med en ökad 

trafikmängd. 

Förskolan Björken går att nå från flera håll. Eftersom upptagningsområdet för 

förskolan innefattar stora delar av Lindesberg, kommer trafiken angöra förskolan 

från flertalet vägar i området. De tre vägar man främst kan förvänta sig att 

biltrafiken kommer ifrån är Bondskogsvägen, Schröders Backe och Parkvägen. 

Bondskogsvägen är den större vägen som går genom Hagaberg, den har 

karaktären av ett mjuktrafikrum med uppsamlande funktion och är primärt dit 

man vill styra trafiken. Parkvägen ansluter till förskolan söder ifrån och är en 

mindre lokalgata som går från Bondskogsvägen, via Kyrkberget och 

idrottsanläggningen till Hermanstorpsvägen. Schröders Backe ansluter till förskolan 

från sydväst, och har karaktären av en något större lokalgata. Samtliga vägar är 

skyltade 50 km/h, förutom en kort snutt på Parkvägen precis vid förskolan där 

hastigheten är 30 km/h. För de som tar sig till förskolan till fots eller på cykel finns 

GC-banor längs med Schröders Backe och Bondskogsvägen. Parkvägen saknar 

infrastruktur för fotgängare och cyklister.

Problemet med ökade trafikmängder ligger främst i att Parkvägen är väldigt smal, 

har karaktären av en liten lokalgata som inte alls är gjord för stora trafikmängder. 

Den biten av Parkvägen som går mellan förskolan och Schröders Backe har snarare 

karaktären av en bred gång- och cykelbana än en dubbelriktad bilväg. Det är av en 

stor vikt att barn och deras vårdnadshavare har en säker väg till sin förskola när de 

tar sig dit till fots eller med cykel. Situationen som den är idag är på gränsen till för

Förskolan Björken

Bondskogsvägen

Björken
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osäker, och en ökad mängd trafik kommer definitivt göra situationen värre. När 

förskolan byggs ut kommer även villagatorna söder om förskolan få ökade 

trafikmängder, vilket de inte är dimensionerade för. Eftersom hastighetsgränserna 

är 50km/h i hela området minskar säkerheten och tryggheten att ta sig till 

förskolan till fots för boende i områden omkring.  

För att hela systemet ska fungera väl behöver förskolan även gå att nå med bil och 

varutransport på ett bra vis. Både personal och vårdnadshavare ska kunna resa till 

och från förskolan på ett sätt som är tryggt, säkert och anpassat efter trafikslaget. 

Dessutom behöver boende i området kunna ta sig till och från sina hem på ett sätt 

som fungerar i samspel med förskolans trafikanter. 

Figur 20, lokalisering Björken



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Trafikutredning FÖP Lindesbergs tätort 2022-03-02

Förskolan Björken – foton 
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Figur 21, Parkvägen är smal. Figur 22, Gräsytan mot Bondskogsvägen. Figur 23, Schröders Backe.
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Kristinavägen
Problembild

Mycket av trafiken som går genom staden gör det via Kristinavägen. Det är en av 

de mest trafikerade gatorna i centrala Lindesberg eftersom flertalet målpunkter 

finns längs med den. Trafikmätningar visar att Kristinavägens södra del har en ÅDT 

på 6600, och den norra delen en ÅDT på 5900. I Lindesberg finns även en kultur av 

att ta bilen mellan målpunkter i stadskärnan, istället för att parkera bilen vid 

utkanten av stadskärnan och röra sig till fots mellan målpunkter. Den stora 

trafikmängden på Kristinavägen upplevs som ett problem, eftersom visionen är att 

skapa en väg där fotgängare och cyklister är prioriterade och tar mer plats. I 

dagsläget skapar otydlig skyltning och utformning dessutom konflikter i 

korsningspunkter och mellan olika trafikslag, eftersom det råder oklarheter vem 

som ska befinna sig vart och vem som ska väja för vem. 

I dagsläget försöker man styra biltrafiken via Järnvägsgatan istället för 

Kristinavägen från resecentrum och norrut. Detta görs genom att de gula strecken i 

kartan är skyltad som huvudled genom staden. Kristinavägen norr om Skolgatan 

har en skylt som förbjuder genomfart för tunga transporter. Utformningen är 

snarlik den södra delen av Kristinavägen, och hastigheten är densamma, 30 km/h. 

Längs med Kristinavägen norr om Skolgatan ligger en viktig målpunkt, 

Systembolaget, vilket lockar en hel del biltrafik. 

En av huvudanledningarna till att minska biltrafiken på Kristinavägen är för att 

skapa en mer inbjudande torgkänsla på torget utanför resecentrum. Färre bilar och 

fler fotgängare skulle skapa den karaktären på torget som eftersträvas. Torget är i 

dagsläget omslutet av bilvägar på tre av fyra sidor, vilket försämrar chanserna att 

få ett levande torg med mycket rörelse. 

Bondskogsvägen
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På den västra sidan om Kristinavägen finns en trottoar hela vägen mellan de två 

cirkulationsplatserna i norr och i söder. På den östra sidan om Kristinavägen finns 

en gång- och cykelbana som sträcker sig från cirkulationsplatsen i norr till 

Prästgatan i söder. Denna separerar fotgängare och cyklister från varandra, och är 

relativt sammanhängande. Söder om Prästgatan är det något mer oklart vart 

fotgängare och cyklister ska befinna sig. Mellan Prästgatan och Södra Torggatan är 

finns det en smal remsa som fotgängare och cyklister ska dela på. Söder om Södra 

Torggatan möts man som fotgängare och cyklist av ett stängsel som hindrar en 

från att fortsätta på den östra sidan av Kristinavägen. Fotgängare får här korsa 

vägen för att ta sig till trottoaren på den västra sidan, och cyklister hänvisas till 

körbanan. Längst söderut hänvisas återigen fotgängare och cyklister till den östra 

sidan av vägen. 

Figur 24, Kristinavägen nuläge
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Kristinavägen – foton 

Bondskogsvägen

Björken
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Figur 25, Kristinavägens utformning. 

Figur 26, Torget utanför resecentrum. 

Figur 27, Staket vid  gångbana
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Stafettgatan
Problembild

Stafettgatans utformning och funktion skiljer sig stort mellan olika delar av vägen. 

Norra delen sträcker sig genom industriområdet i norra Lindesberg och är spikrak 

och mycket bred. Vägen används ibland för racingtävlingar, vilket är anlednigen till 

dess utformning.  Den södra delen av vägen (Curlinggatan – Skrinnargatan) är mer 

normalt dimensionerad. Hela Stafettgatan har en hastighetsgräns på 50 km/h och 

saknar GC-infrastruktur. Målpunkterna längs vägsträckan är främst industrier, 

verkstäder, bygghandel etc. Det finns även en idrottsanläggning och restaurang.  

Verksamheterna läng med Stafettgatan är även stora arbetsplatser för invånare i 

Lindesberg. 

Vägens utformning injuder till höga hastigheter och buskörning. De stora ytorna 

som finns, i kombination med avsaknad av GC infrastruktur, bidrar till känslan att 

området endast är designat för att röra sig igenom i den egna personbilen. I 

dagsläget finns ett fåtal hållplatser för kollektivtrafik på sträckan som trafikeras av 

en buss mot Lindesbergs centrum. Hållplatslägerna är varken speciellt synliga, 

säkra eller attraktiva. 

I ÅVSen för väg 50 nämns förslaget att förlänga Stafettgatan norrut till 

korsningspunkten väg 68/Bergslagsvägen, alternativt direkt till väg 50. Detta skulle 

kunna vara en del av lösningen på den probelmatiken som finns med olyckor i den 

norra infarten till Lindesberg. Norra infarten kan då bli den huvudsakliga infarten 

för tunga transporter som ska till industrierna. Stafettgatan skulle då också kunna 

bli ett huvudstråk för busstrafik, eftersom det finns flertalet stora målpuknter för 

arbetspendling längs sträckan. 

En annan stor brist är saknaden av GC-infrastruktur. Detta gäller för hela sträckan, 

men är kanske främst aktuellt för den södra delen, eftersom den har fler 

målpunkter och bilvägen inte alls lämpar sig för fotgängare och cyklister. Detta blir 

ännu mer aktuellt när Lindesby byggs ut, eftersom Stafettgatans södra ände ligger i 

direkt anslutning till Lindesby.  Idrottsanläggningen och restaurangen i norra änden 

av Stafettgatan är två målpunkter som ytterligare motiverar GC infrastruktur. 

Bondskogsvägen

Björken
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Figur 28, Stafettgatan från ovan

Figur 29, Stafettgatan från marken

Figur 30, Stafettgatans sträckning
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Trafikförsörjning av Arenan/Lindeskolan
Problembild

I utkanten av centrum ligger gymnasieskolan Lindeskolan och den moderna 

mulitarenan Lindesberg Arena, markerat med rött i kartan. Dessa två utgör viktiga 

målpunkter för personer i alla åldrar, inte minst barn och unga. Besökarna och 

eleverna kommer inte bara från hela tätorten, utan även från resten av kommunen 

och länet.

Vid större evenemang på arenan uppstår problem med trafikförsörjningen. De 

vägar som används för att ta sig till arenan med bil har ritats in i kartan med blåa 

pilar. Detta är baserat på den vägvisning som finns i staden. Gatorna som trafiken 

hänvisas till (främst Djupdalsgatan och Torphyttevägen) är i första hand utformade 

som lokalgator för villorna i närheten, och är därmed inte lämpade för större 

trafikmängder och tunga transporter. Boende på lokalgatorna uppger att de störs 

av trafikmängderna och bullret.  Det är viktigt att det med enkelhet går att ta sig 

till och från skolan och arenan från väg 50 med bil, även under evenemang som 

lockar mycket folk. 

Att ta sig till arenan och skolan till fots eller med cykel från alla delar av tätorten 

bör också vara prioriterat, eftersom samtliga delar av tätorten ligger inom ett 

rimligt gång- och cykelavstånd, som längst har personer som bor i Lindesberg 2,5 

km till Lindeskolan och arenan. Det välanvända GC-stråket mellan Lindesbergs 

resecentrum och Lindeskolan/Arenan (markerat med grönt i kartan) passerar över 

en parkeringsplats vid Koppgatan (inzoomad bild). Stråket används av många och 

behöver därför vara lätt att hitta, hålla en god standard och vara prioriterat. GC-

infrastrukturen i området är utformad efter ”gröna bron” som är borttagen sedan 

en tid tillbaka. Innan rivningen var detta en välanvänd väg för resor mellan 

centrum och området. När cyklister och fotgängare nu hänvisas till broarna över 

Loppholmen blir stråket är något osammanhängande och ogent.

BondskogsvägenBondskogsvägen

Björken
Arenan/ 

Lindeskolan
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Det finns en viss problematik med parkeringen vid Koppgatan som stråket 

passerar. GC-banan går norr om parkeringen, men eftersom fotgängare är väldigt 

känsliga för genhet, skapas genvägar över parkeringen eftersom det är den 

kortaste vägen. Att ha fotgängare som passerar över en parkering istället för att gå 

längs gångbanan är inte önskvärt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen har 

försökt få gående att välja gångbanan istället för parkeringsplatsen genom att 

ställa ut stora stenar och temporära staket som ska hindra personer från att gena. 

Resultatet har istället blivit att fotgängare går genom buskarna och planteringarna.

Närmsta hållplats för kollektivtrafik är Lindesbergs resecentrum, ca 650 m bort. 

Detta är i det längsta laget för att området vid arenan och Lindeskolan ska anses 

vara inom upptagningsområdet för kollektivtrafik. Med tanke på att det är en så 

pass stor målpunkt inte bara i staden, utan även i hela kommunen och länet, är 

det en brist att det inte finns bättre tillgång till kollektivtrafik här. 

Figur 31, Arenan/Lindeskolan nuläge
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Lindesby
Utbyggnaden av området Lindesby kommer medföra en förändring av 

väginfrastrukturen i stora delar av nordvästra Lindesberg. Den största förändringen 

innebär en förlängning av Torphyttevägens västra kant till södra änden av 

Stafettgatan. Denna förlängning skulle innebära att en helt ny väg öppnas för att ta 

sig från mellersta infarten på väg 50 till centrala Lindesberg, inklusive Lindeskolan 

och Arenan. 

Hur mycket biltrafik som skulle välja den ”nya” kopplingen från mellersta infarten 

till Lindeskolan, arenan respektive centrala Lindesberg är svårt att uppskatta. 

Faktorer så som vägens utformning, vägvisning och hastigheter kommer även 

påverka vägvalet för bilister. Men eftersom dessa platser är några av de allra 

största målpunkterna i tätorten, kan man förvänta sig att en ny, genare, koppling 

från mellersta infarten till dessa målpunkter kommer få en relativt stor påverkan 

på trafikflöden i denna delen av staden. 

Rent konkret kommer uppskattningsvis södra delen av Stafettgatan och 

Torphyttevägen få en ökad trafikmängd, medans Fotbollsgatan, Siggebohyttevägen

och Djupdalsgatan norr om Torphyttevägen får en minskad trafikmängd. Även 

cirkulationen Fotbollsgatan/Bergslagsvägen skulle avlastas något, vilket skulle vara 

positivt för den köproblematik som upplevs där. 

Däremot är det inte helt självklart att en ökad trafikmängd på Torphyttevägen är 

helt oproblematisk. Likt Djupdalsgatan är detta en väg med karaktären av en 

villagata, om än något bredare. I PM-trafik för Nordvästra Lindesberg skrivs att 

Torphyttevägen har 36 st direktutfarter och 12 korsningar, vilket minskar 

framkomligheten och ökar olycksrisken för den nya, större trafikmängden

38

Förändringarna och tillkomsten av väginfrastruktur i Lindesby kommer även 

förbättra möjligheterna för kollektivtrafik samt gång och cykel i området. Gång-

och cykelinfrastrukturen till intilliggande Fritidsbyn kommer även förbättras. Inom 

området tillkommer även en förskola, till denna kommer en separat GC-bana 

anläggas. För att ta sig med cykel  och till fots till de närmsta grundskolorna, 

Brotorpskolan och Lindbackaskolan, finns en GC-bana längsmed Djupdalsgatan. 

Denna behöver kompletteras med GC-infrastruktur längsmed Torphyttevägen för 

att säkerställa att det går att ta sig till skolan till fots och med cykel. 

Lindesbyområdet har i dagsläget ingen kollektivtrafik tillgänglig i närområdet. 

Närmsta hållplats är Skrinnargatan, 750 m bort. Detta är på gränsen till för långt 

för att området ska anses vara tillgängligt med kollektivtrafik. Till Lindesbergs 

resecentrum är det ca 1,5 km. Vid byggnation av Lindesby bör det säkerställas att 

bussar trafikerar området. Delar av Torphyttevägen och den nytillkomna 

Lindesbyvägen kommer få en bredd som medgör trafikering med bussar.

Figur 32, Lindesby lokalisering
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Sörlunda
Sörlunda ligger längsmed Örebrovägen, vilket är en av de stora infarterna till 

Lindesberg. Området har goda kopplingar till väg 50 via Örebrovägen och den 

södra infarten. Längs denna finns även en GC-bana som sträcker sig hela vägen 

mellan södra infarten och centrala Lindesberg. Från centrala Lindesberg till 

Sörlunda är det ca 2 km. Många av målpunkterna för resor som utgår från 

Sörlunda kommer troligen vara centrala Lindesberg, eftersom närmsta skola, 

förskola, livsmedelsaffär och service finns här. Därför är det viktigt att säkerställa 

att det finns goda kopplingar mellan centrala Lindesberg och Sörlunda, både med 

bil, gång, cykel och kollektivtrafik. 

I dagsläget är den närmsta busshållplatsen Dalskogsvägen, endast ca 200 m från 

centrala Sörlunda. Vid byggnation av Sörlunda bör det säkerställas att 

busshållplatsen håller god standard, är tillgänglig och att en säker passage över 

Örebrovägen är möjlig. 

39

Figur 33, Sörlunda lokalisering
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Dalkarlshyttan
Dalkarlshytteområdet föreslås utvecklas enligt principen för stadsbygd i 

kommunens översiktsplan. Detta innebär ett område med stads- eller 

tätortsmässig karaktär som inkluderar bostäder. Bebyggelsen kommer då bli 

indelad i kvarter och ha stadsliknande bebyggelse som exempelvis kan inkludera 

bostäder, kontor, parker och fritidsanläggningar. 

Målpunkter för de boende i Dalkarlshyttan kommer troligen främst att vara 

centrala Lindesberg. Beroende på vilka verksamheter som uppförs i området kan 

även personer från andra delar av orten i ännu högre utsträckning får 

Dalskarlshytteområdet som en målpunkt. I dagsläget går det i princip bara att nå 

området norrifrån över bron som ansluter till Köpingsvägen. Det finns även en 

mindre grusväg söderut som ansluter till Örebrovägen, men den är avstängd med 

vägbom för biltrafik. För fotgängare och cyklister går det att nå området via den 

GC-bro som går parallellt med järnvägsspåret, samt över den bilbro som ansluter 

till Köpingsvägen. Det finns även en mindre grusväg för fotgängare som ansluter till 

Örebrovägen/Erikslund via en oövervakad järnvägsövergång. Närmsta 

busshållplats för kollektivtrafik är Masugnen, ca 400 m från planområdet. 

Det går att anta att i princip samtliga fordonsrörelser med start eller mål i 

Dalkarlshytteområdet kommer innebära en passering över bron som ansluter till 

Köpingsvägen. I dagsläget finns viss problematik kopplat till bron och dess 

närområde, vilket utförligare beskrivs i kapitlet om bristbeskrivningen.  
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Figur 34, Dalkarlshyttan lokalisering



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Trafikutredning FÖP Lindesbergs tätort 2022-03-02

Norslund
En utbyggnad av området vid Norslund skulle delvis påverka de lokalgator som 

finns i nordöstra Lindesberg, eftersom trafikmängderna i området kommer öka. De 

främsta målpunkterna för boende i Norslund kommer med bil att nås via 

Lövstavägen och Björkhyttevägen. Dessa vägar kommer troligen se en ökad 

trafikmängd, proportionerligt mot antalet bostäder som byggs. Både Lövstavägen 

och Björkhyttevägen är större lokalgator med en uppsamlande funktion. Beroende 

på antalet tillkommande bostäder bör dess kapacitet utredas närmre. 

En av de främsta målpunkterna för gång och cykeltrafik från Norslund kommer 

troligen vara skolan och sportanläggningen i Hagaberg. För att ta sig dit finns det 

ett befintligt GC-stråk igenom ett naturområde som knyter väl an till Norslund. 

Den genaste gång- och cykelvägen mellan centrum och Norslund går via 

Lövstavägen och Gusselbyvägen. Sträckan saknar i dagsläget GC-bana en kortare 

bit på Gusselbyvägen (Lövstavägen – Bondskogsvägen). Där hänvisas fotgängare 

och cyklister till en GC-bana precis väster om Gusselbyvägen. Även den norra 

delen av Lövstavägen (Hallonvägen – Norslundsvägen) saknar GC-infrastruktur. 

Björkhyttevägen saknar helt GC-infrastruktur, detta är den genaste vägen till den 

närmsta lokala livsen. Vid byggnation av Norslund behövs det även säkerställas att 

det finns tillräcklig GC-infrastruktur från området till Lövstavägen, förslagsvis längs 

den befintliga sträckningen på Katrinerovägen. 

Från ytterkanten på det planerade området för Norslund är det ca 750 m till 

närmsta busshållplats, Norslundsvägen. Detta är i det längsta laget för att området 

ska anses vara tillgängligt med kollektivtrafik. Avståndet till resecentrum är ca 2 

km, vilket är relativt långt för att vara inom tätorten. En förutsättning för att 

utveckla Norslund bör vara att dra in kollektivtrafik i området. 
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Figur 35, Norslund lokalisering
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Åtgärdsförslag
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Åtgärdsförslag
Nedan presenteras de åtgärdsförslag som arbetats fram utifrån de identifierade 

bristerna. För vissa identifierade brister har olika nivåer av åtgärder tagits fram, 

där det ena kan ses som det lite enklare och mer kortsiktigt, och det andra mer 

omfattande och lämpligt att genomföra på en längre sikt. Åtgärdsförslagen handlar 

både om framtagande av olika inriktningar på kommunal nivå, och konkreta 

förändringar i infrastrukturen. 

De brister och åtgärder som presenteras ämnar inte att vara heltäckande för hela 

tätorten. Detta ska endast ses som ett urval av de problemområden som anses 

vara viktiga att hantera. En utgångspunkt har varit att det som inkluderas ska vara 

så pass omfattande att de på något vis  påverkar transportsystemet i Lindesberg i 

sin helhet. Bristerna och åtgärderna ska även ses som en ögonblicksbild för slutet 

av 2021. Det är viktigt att ständigt uppdatera och hålla brister och lämpliga 

åtgärder aktuella. Vad som anses vara ett lämpligt åtgärdsförslag idag, kanske inte 

är det om några år. 

Många av de åtgärdsförslag som presenteras behöver en närmre utredning som 

studerar det specifika problemet och lösningen mer detaljerat. Dessa 

åtgärdsförslag ska endast ses som en första samlad bild över de utmaningar som 

finns kopplat till Lindesbergs transportsystem. 
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Figur 36, åtgärdsförslag
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Visioner & Strategier för Lindesbergs transportsystem
Lindesbergs kommun saknar i dagsläget ett inriktningsdokument för målbilder, 

visioner och strategier för trafiksystemet. Ett sådant dokument bidrar till att 

utveckla och styra trafiksystemet i önskad riktning. Visioner och målbilder är 

mycket viktigt för att skapa en gemensam syn på trafikplaneringens inriktning, 

prioriteringar och avväganden. När en uppfattning delas av det kollektiva ökar 

möjligheten för ett lyckat resultat förankrat i lokalsamhället.

Det behövs därför kommunala ställningstaganden och målbilder för att säkerställa 

ett långsiktigt hållbart trafiksystem som tillgodoser medborgarnas res- och 

transportbehov. Ett prioriterat åtgärdsförslag är att ta fram ett dokument som 

redogör för transportsystemets planeringsprinciper i Lindesberg. Detta inkluderar 

visioner om kommunens utveckling, mätbara mål med avseende på olika aspekter 

i trafiken, samt ett åtgärdsprogram eller handlingsplan för att nå målbilderna. Att 

planera för detta innebär att kommunen måste ta hänsyn till en rad 

förutsättningar, utgångspunkter och aspekter som bör styra inriktningen för 

trafikens utveckling. 

Planeringsverktyget TRAST1 är framtaget för att vägleda samhällsplanerare, 

beslutsfattare och andra aktörer i arbetet med att ge rätt förutsättningar för resor 

och transporter. Handboken fungerar som ett stöd att ta fram trafikstrategier i 

kommuner, och kan vara utgångspunkten i framtagandet av ett sådant dokument 

för Lindesberg. Genom planeringsverktyget erbjuds ett stöd i utformningen av 

trafiksystemet så att det bidrar till stadens utveckling och en god och hållbar 

livsmiljö. Viktiga delar i planeringsarbetet är att utgå från en övergripande vision 

och målbild, samt att ha en helhetssyn på kommunens utveckling. 

1. https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/trast3_handbok_ny.pdf 44

Trafiksystemet i en kommun bör vara väl anpassat efter de lokala förhållandena, 

och ska på ett balanserat sätt avväga mellan de olika trafikslagens prioritering. 

Kommunens utveckling ska vara i fokus för hantering av trafikfrågorna, samtidigt 

som hållbarhetsaspekten inte får tummas på. Markanvändning, människors 

rörelsemönster, målpunkter och den lokala historian och kulturen är också saker 

som bör inkluderas i arbetet med transportsystemet. Det är viktigt att skapa och 

erbjuda olika typer av transportmöjligheter, för olika typer av ärenden, resor och 

ändamål.

Resor och transporter måste planeras för minsta möjliga miljöpåverkan. Detta 

handlar dels om att begränsa efterfrågan på transporter genom en smart 

lokalisering av funktioner i staden, dels om att få en överflyttning till mer hållbara 

transportslag. För att få bilresor att ersättas av övriga transportslag måste 

målbilden även avspeglas i den fysiska planeringen och utformningen av 

stadsrummet, samt åtgärder för mobility management vidtas för att öka 

attraktiviteten hos alternativa färdmedel.  Påverkansåtgärder handlar om att öka 

kunskapen om alternativa resmöjligheter genom exempelvis information och 

diskussioner. Det krävs även vilja och övertygelse hos invånare för att förändra ett 

beteende. Kommunen behöver aktivt arbeta med påverkansåtgärder kontinuerligt 

för att uppnå effekt. 

Det bör formuleras målsättningar för samtliga trafikslag, samt åtgärder för att nå 

målen både principiellt och i detalj. De kommunala målen och visionerna är 

generellt samstämmiga med målen på nationell nivå. Fokuset kan dock ligga på de 

kvaliteter som är betydelsefulla för platsens specifika utveckling, vilket gör att de 

kommunala målen blir mer anpassade efter förutsättningarna. Målen bör vara 

mätbara, och uppföljning och utvärdering bör göras med jämna mellanrum. Dessa 

ska ange vad som ska öka respektive minska, vad som ska utvecklas och vad som 

ska prioriteras. 
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Inriktningsplanering följs normalt av detaljerade planer för olika transportslag 

(exempelvis Lindesbergs cykelplan), samt åtgärdsprogram för exempelvis 

miljöpåverkan eller trafiksäkerhet. Dessa ska utgå från de planeringsprinciper som 

tas fram. Dokumentet bör även den nuvarande trafiksituationen beskrivas och 

vilka behov på utveckling som finns, vilket denna rapport kan utgöra ett bra 

underlag till. Även prioriteringslista för åtgärder och genomförandeplan kan ta 

avstamp i denna rapport. 

I rapporten Effekter av trafikstrategier² behandlas frågor som rör 

framgångsfaktorer för en lyckad trafikstrategi. I skapandet av gemensam 

utvecklingslinje för kommunens trafiksystem underlättar det om man är medveten 

om de fallgropar som finns. Några av de viktigaste framgångsfaktorerna är att 

skapa en förankrad och gemensam målbild för staden, att anpassa innehållet och 

ambitionsnivån, ta tillvara på tillfällen som ges till finansiering, ständig 

kommunikation mellan tjänstemän och politiker, samt värdet i att kunna visa på 

resultat och åtgärder som faktiskt genomförs. 

Ett dokument som beskriver Lindesbergs inriktning med avseende på trafik och 

transport skulle kunna ge kommunen en långsiktig kommunal trafikplanering. Ett 

ställningstagande som anger att de hållbara färdsätten ska prioriteras gör det 

enklare att genomföra åtgärder som gynnas dessa trafikslag, både i form av den 

fysiska utformningen och påverkansåtgärder. Målen och principerna behöver 

därtill ständigt förankras, uppdateras och integreras i andra styrande dokument. 

2. https://www.trafikverket.se/contentassets/f3a0e7f25a4846d2bae1e15d4c193eec/effekter_av_trafikstrategier.pdf
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Kollektivtrafikens attraktivitet
Att få människor att resa mer med kollektivtrafiken är en angelägenhet på såväl 

kommunal, regional samt nationell nivå. En förutsättning för att Lindesberg ska 

kunna växa och utvecklas som ort, är att kollektivtrafiken såväl inom stadskärnan 

som för landsbygden är stark och konkurrenskraftig. Lindesbergs bör tydliggöra hur 

kommunen ska arbeta med kollektivtrafikfrågor de  kommande åren. Detta kan 

göras genom att ta fram en särskild kollektivtrafikplan (likt den cykelplan som 

tagits fram), eller att integrera arbetet med kollektivtrafiken i det större, 

övergripande arbetet med strategier för transportsystemet som föreslås tidigare i 

rapporten. Ett tydliggörande av målbilder, strategier och prioriteringar skulle hjälpa 

politiker och tjänstemän med att fatta beslut som bidrar till att nå de nationella, 

regionala och kommunala målen. 

Rent konkret har denna utredning identifierat några temaområden som Lindesberg 

bör arbeta med för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Öka andelen bostäder som har god tillgång till kollektivtrafik

Som visas tidigare i rapporten täcks i dagsläget stora delar av tätorten in inom ett 

gångavstånd på max 400 till en busshållplats. Det finns dock flera platser i 

Lindesberg som har mycket längre än så, detta inkluderar även de nya 

bostadsområdena Lindesby, Norslund och Dalkarlshyttan. Nedläggningar på 

landsbygden är även ett problem som kommunen behöver hantera. En god tillgång 

till kollektivtrafik beror inte enbart på avståndet till närmsta hållplats. Det beror 

även på kvaliteten som erbjuds på kollektivtrafiken. En god kvalitet innebär hög 

turtäthet och snabba/gena förbindelser till målpunkter. Lindesbergs kommun bör 

verka för att fler personer ska få närmre till sin närmsta hållplats, samt att 

kvaliteten på kollektivtrafiken höjs. Detta hanteras genom att göra en översyn av 

hållplatslägen och linjedragning, men även en översyn av hur möjligheterna ser ut 

att ta sig från hemmet till hållplatsläget. 
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Planera ny bebyggelse nära kollektivtrafiksnoder, i synnerhet Lindesbergs 

resecentrum.

För kollektivtrafikens konkurrenskraft har bebyggelsestruktur och markanvändning 

stor betydelse. Tätorten Lindesbergs geografiska läge medger resor i alla 

väderstreck, där människor kan bo i en kommun, arbeta i en annan och ha 

fritidsaktiviteter i en tredje. Avståndet mellan bostaden och målpunkten kan 

därmed vara långa, och för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen i 

dessa avseenden behöver behoven tillgodoses i den fysiska planeringen. En spridd 

struktur är ofta bilanpassad och en tätare struktur ökar potentialen för 

kollektivtrafik. Då bostäder, verksamheter och kontor planeras med närhet till 

större kollektivtrafiknoder och stationer ökar därmed benägenheten att välja det 

färdmedlet.

I Lindesberg är den primära stationen för kollektivtrafik Lindesbergs Resecentrum. 

Studier visar att om bostäder och arbetsplatser anläggs inom 600 m från en 

tågstation är chansen störst att individer ställer bilen till förmån för 

kollektivtrafiken. Ett radiellt avstånd på 1200 meter till en tågstation kan dock ses 

som stationsnära för bostäder i de flesta sammanhang. Stora delar av Lindesbergs 

tätort faller i dagsläget inom denna radie, och en framtida stadsplanering som 

gynnar kollektivtrafikresande bör helst fortsätta planeras inom detta område. 
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Verka för en översyn av stadsbusstrafikens linjenät

Lindesberg har i dagsläget en stadsbusstrafik som täcker in stora delar av 

samhället, men samtidigt lämnar vissa delar helt utan. I samarbete med Region 

Örebro bör kommunen verka för att få till en översyn av det lokala busslinjenätet. 

En justering behövs eftersom Lindesberg ser en växande befolkning, med nya 

målpunkter och bostadsområden. Detta bör inkludera förslag på körvägar, vilka 

hållplatser och bytespunkter respektive linje ska trafikera samt lämplig turtäthet. 

Exempel på platser som inte trafikförsörjas i dagsläget är Lindeskolan/Arenan, 

Tredningen/Brodalen/Lindesby, Sköndal/Staddsskogen och Dalkarlshytteområdet. 

Möjliggörande för kombinationsresor 

En kombinationsresa möjliggör ett enkelt och effektivt byte mellan olika trafikslag. 

Det är ett sätt att få boende i tätortens ytterområden och landsbygd att kunna 

resa med kollektivtrafiken, trots att närmsta hållplats kan ligga en bit bort. 

En viktigt del i kombinationsresor för kollektivtrafik/bil är att skapa tillgängliga 

pendlarparkeringar av god kvalitet. Dessa möjliggör samåkning och byte mellan bil 

och kollektivtrafik. I Lindesberg är just kombinationen bil/kollektivtrafik väldigt 

relevant, eftersom många invånare använder bilen i hög utsträckning, men har en 

god potential att genomföra vissa sträckor av resan med kollektivtrafiken istället 

för bilen. Pendlarparkeringar som möjliggör för boende på landsbygden att åka 

kollektivt bör prioriteras i första hand, därefter pendlarparkeringar för de som bor i 

en tätort. Den befintliga pendelparkeringen vid Lindesbergs resecentrum delas i 

dagsläget med vårdcentralen.  Syftet med parkeringen bör ses över, vem parkerar 

där och varför? Pendlarparkeringen måste vara attraktiv och tillgänglig för de som 

byter mellan bil och kollektivtrafik, samtidigt som vårdcentralens besökare ska 

kunna hitta en parkeringsplats med lätthet. Platser som är öronmärkta för 

respektive syfte kan därför införas, där de som är till för vårdcentralen med fördel 

kan tidsregleras. Lösningen att bilar backar ut i körbanan är inte heller optimal. Att 

göra vägen enkelriktad, eller parkeringsrutorna ”sneda”, skulle kunna underlätta 

problemet. 

47

Gällande cykelparkering vid hållplatser bör det alltid finnas parkeringsmöjligheter 

vid stationer och större hållplatser. Hit kan räknas fler än 10 påstigande per dag för 

landsbygdstrafik, och mer än 20 påstigande per dag för stadsbusstrafik. De 

viktigaste faktorerna för en attraktiv cykelparkering är att den finns i direkt 

anslutning till hållplatsen, har möjligheter för ramlås och gärna ett väderskydd. Vid 

pendelparkeringar för bil bör det även finnas cykelparkeringar. 

Skapa förutsättningar för en tillgänglig och jämlik kollektivtrafik

En jämlik trafik- och transportplanering innebär att alla har möjligheten att välja 

det färdmedel de själva vill. Detta innebär att  resan ska kunna genomföras 

obegränsat av tex. ålder, funktionsnedsättning eller barnvagn. Hållplatslägen 

behöver gå att nå både till fots, med rullator, barnvagn och i rullstol, både för de 

med perfekt syn och hörsel, och för de som inte har det. 

En tillgänglig och jämlik kollektivtrafik innebär även att alla känner trygghet i hela 

resekedjan. Detta inkluderar både sträckan till hållplatsen, väntetiden på 

hållplatsen och tiden på kollektivtrafiken. Enkla åtgärder kan vara förbättrad 

belysning eller avlägsnande av vegetation. Rent konkret innebär detta att samtliga 

hållplatslägen, inklusive vägar för att ta sig till hållplatserna i Lindesberg behöver 

ses över. Ett minimum är att de mest frekvent använda hållplatserna bör vara 

tillgänglighetsanpassade. I Lindesberg är tunneln under spåren en plats som bör 

prioriteras i arbetet för en ökad trygghet i kollektivtrafiken. 

Påverkansåtgärder

För att få fler invånare i Lindesberg att välja kollektivtrafiken framför bilen behövs 

även ändrade normer, beteenden och attityder. Kommunen måste aktivt arbeta 

med att få fler att välja kollektivtrafiken. Invånare måste veta att kollektivtrafiken 

finns och är ett bra alternativ till bilen. Den måste synliggöras, informeras om och 

göras reklam för. 
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Hastigheter 
År 2020 gjordes en utredning av hastigheterna i Lindesberg med utgångspunkt i 

Rätt fart i staden. Hastighetsplanen utgör ett underlag för kommunens arbete med 

att förbättra trafikmiljöerna i Lindesbergs tätort. I analysen gjordes en inventering 

av Lindesbergs vägnät med fokus på huvudgator och genomfartsleder, vilket 

resulterade i ett förslag på förändring av hastighetsgränser i stora delar av 

tätorten. Den främsta anledningen till hastighetsöversynen är att öka 

trafiksäkerheten i Lindesberg. 

I enighet med Hastighetsplanen anser denna utredning att ett av de prioriterade 

åtgärdsförslagen bör vara att genomföra förändringar av hastigheterna i stora delar 

av tätorten. Detta görs dels genom en förändring av hastighetsgränserna, dels 

genom att genomföra hastighetsreducerande åtgärder på platser där hastigheten 

måste sänkas. Trafiksäkerhetsåtgärder måste tillkomma på en del platser, 

framförallt på gator där utformningen inbjuder till högre hastighet än vad som är 

tillåtet/lämpligt. Detta kan vara fartgupp, chikaner, avsmalningar vid 

övergångsställen och hastighetspåminnare (digital skylt som visar bilens 

hastighet). 

Generellt har stora delar av Lindesbergs tätort i dagsläget en för hög 

hastighetsgräns för vad som anses vara lämpligt. Trafikmätningar visar dessutom 

på att hastighetsgränserna inte efterlevs i önskvärd utsträckning. Lägre hastigheter 

kan rädda liv, bidra till bättre miljö och öka trivseln i staden. Detta är ett 

åtgärdsförslag som bör prioriteras för Lindesbergs framtida utveckling. 

Nedan beskrivs några exempel på platser där en lägre hastighetsgräns och 

eventuellt hastighetssänkande åtgärder behövs. Utöver dessa exempel finns det 

flertalet andra platser, framförallt kring skolor och förskolor samt där fotgängare 

och cyklister hänvisas till körbanan som också behöver prioriteras.
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Köpingsvägen mellan Järnvägen och Talbomsvägen: 

Vägen är i dagsläget skyltad med 50 km/h, men trafikmätningar visar att många 

bilister håller en för hög hastighet på denna vägsträcka. Genomsnittshastigheten 

är strax under 60 km/h, och endast 15 % av bilarna håller en hastighet på 49 km/h 

eller lägre. 

På denna sträcka finns det flertalet korsningspunkter med andra vägar, däribland 

vägen som leder till Dalkarlshytteområdet. Enligt uppgift upplevs denna 

korsningspunkt som mycket svår för tunga transporter som ska från 

Dalkarlshytteområdet upp på Köpingsvägen. Korsningspunkten inkluderar både en 

skarp kurva, en backe samt trafik som kör för fort på Köpingsvägen. Längs 

vägsträckan finns även flertalet övergångsställen, samt fastigheter som har utfart 

direkt på Köpingsvägen. På denna sträcka bör åtgärderna dels vara att sänka 

hastigheten till 40 km/h, och dels införa åtgärder för att säkerställa att trafiken 

håller sig till den reglerade hastigheten. 

Bondskogen/Hermanstorp/Kyrkberget:

Gatorna i dessa kvarter är utformade som små, lokala villagator. Trots det har 

gatorna i dagsläget en hastighetsgräns på 50 km/h. Här finns det många utfarter 

direkt från fastigheter, och även sträckor där fotgängare och cyklister hänvisas till 

körbanan. Hastigheterna i dessa områden bör sänkas till 40 km/h, och på vissa 

platser kan även 30 km/h övervägas.  Den genomsnittliga hastigheten på 

Bondskogsvägen, vilket är en av de större vägarna i området, uppmättes till 40 

km/h. Detta indikerar att trafiken redan i dagsläget kör en betydligt lägre hastighet 

än vad som är tillåtet, vilket ytterligare motiverar en sänkning av den tillåtna 

hastigheten så den överensstämmer med hur områdets trafikrum upplevs. 
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Dalkarlshytteområdet - Åtgärdsnivå 1
För att minska problematiken som finns vid Dalkarlshyttan har tre nivåer av åtgärder tagits 

fram, alternativ 1.1 och 1.2 som inte inkluderar en ny bro, och alternativ 2 där en ny bro 

tillkommer. Dessa skiljer sig därmed åt i ambitionsnivå och prisnivå. Alternativ 1.1 (figur på 

sida 52) och 1.2 (figur på sida 53) kan ses som enklare åtgärder på den problematik som 

finns på platsen idag, medans åtgärdsnivå 2 rekommenderas vid en ökad trafikmängd till 

följd av en utbyggnad av bostadsområdet. 

Dalskarlshytteområdet är svår att hitta en enkel lösning på, främst eftersom problemen med 

tung trafik försvårar. Blandningen av verksamheter och målpunkter på platsen gör att 

trafikslag blandas på en infrastruktur som inte är anpassad efter syftet. Grundproblemet 

ligger i att blandningen av verksamheter i området inte är optimal ur en trafiksynpunkt. 

Därför bör man även fundera på vilka verksamheter som på sikt är lämpliga att ha i området, 

och vilka verksamheter som eventuellt kan omlokaliseras.

Alternativ 1.1 och 1.2 utgår från befintlig infrastruktur och kan till viss del hjälpa den 

verksamhet som finns på platsen i dagsläget. Dessa åtgärdsförslag inkluderar viss 

ombyggnation av befintlig infrastruktur, men ingen ny bro tillkommer. Detta är två enklare 

och billigare alternativ, jämfört med alternativ två. Alternativ 1.1 är i sin tur enklare än 

alternativ 1.2. Det förstnämnda utgår helt från befintlig infrastruktur, medans det andra 

innebär viss ombyggnation. Fördelarna med alternativ 1.2 bör vägas mot den extra 

kostnaden som de extra åtgärderna jämfört med 1.1 tillför. 

Gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen (röd linje i kartan) föreslås i 

alternativ 1.1 och 1.2 få en uppgradering som ökar dess attraktivitet. Detta för att cyklister 

och fotgängare som kommer från väster (centrum) ska vilja använda denna koppling till 

Dalkarlshyttan i första hand. Detta leder i sin tur till minskat antal oskyddade trafikanter på 

bilbron och på ytan söder om bilbron, där många tunga transporter kör. Uppgraderingen bör 

inkludera en asfaltering samt belysning på hela sträckan. 
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För att göra denna GC-bana attraktiv är det viktigt att fotgängare och cyklister som kommer 

från väster förstår att detta är den primära GC-vägen till Dalkarlshytteområdet. Där GC-

banan ansluter till Köpingsvägen (inringat på bilden) bör det vara tydligt skyltat och 

uppmärkt att vägen leder till Dalkarlshyttan. Vägen behöver även få en inbjudande och 

trygghetsskapande utformning. Där GC-banan ansluter till Köpingsvägen behövs även 

säkerställas att det finns ett hastighetssäkrat övergångsställe/cykelöverfart. GC-banan 

måste även ansluta till övrig GC-infrastruktur i området på ett naturligt och säkert vis. En 

cykelbana som ansluter till Kristinavägen är önskvärd, så inte cyklister tvingas ut i körbanan 

mellan järnvägsövergången och cirkulationsplatsen. 

Figur 37, GC väg till Dalkarlshyttan

I den inringade korsningen 

kan det uppstå problem med 

köbildning som en följd av 

bomfällning. Detta är viktigt 

att ha i åtanke vid utformning 

av övergångsstället/ 

cykelöverfarten, eftersom det 

är problematiskt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt att 

fotgängare och cyklister ska 

behöva klämma sig emellan 

bilar som väntar på 

bomfällningen. Denna 

korsningspunkt kan behöva 

signalregleras för att öka 

framkomlighet för såväl bilar 

som aktiva trafikanter. 
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För att minska de problem som finns kopplat till ytorna kring den nuvarande bron föreslås 

följande lösningar i alternativ 1.1 och 1.2. Dessa är ett bra första steg för att avhjälpa 

problematiken, men på sikt behövs troligen mer omfattande åtgärder i området (skiss över 

alternativ 1.1 och 1.2 redovisas på sidan 52 och 53 ): 

För motorfordon föreslås i alternativ 1.1 och 1.2 att den gulmarkerade sträckan bli skyltad 

och utformad som en huvudled. De övriga anslutande vägarna får då väjningsplikt mot den 

större vägen. I alternativ 1.2 har dessutom bilvägarna vid ytan söder om bron höjts upp för 

att tydligt markera strukturen och hierarkin på platsen. Denna lösning skulle tydliggöra 

vem som ska väja för vem på ytan söder om bron. Åtgärden skulle ge samtliga trafikanter 

en klarhet i vem som ska befinna sig vart, och vem som har företräde i vilken situation. 

Förutom skyltning behöver andra fysiska åtgärder göras för att tydliggöra hierarkin på 

vägarna i området. Detta inkluderar kantstenar, markeringar i asfalten, avsmalningar och 

farthinder. 

Det är även viktigt att ha kvar möjligheten att ta sig till Dalkarlshytteområdet till fots och 

på cykel via bilbron. Detta eftersom vägen och bron vid järnvägen inte är optimal ur ett 

trygghetsperspektiv, men också eftersom de personer som kommer från norr och öster 

annars får en lång omväg. Parallellt med huvudleden föreslås därför i alternativ 1.1 att den 

befintliga gångbanan norr om och över bron kompletteras med  en gång (-och cykel)bana 

söder om bron. Den rödstreckade linjen i figur 38 visar en föreslagen sträckning. Detta 

inkluderar även ett antal tillkommande övergångsställen, markerade i kartan. En gångbana 

skulle ge fotgängare en större säkerhet och trygghet i miljön kring Dalkarlshytteområdet, 

samt att förare av motorfordon skulle få det enklare att förstå vart oskyddade trafikanter 

rör sig. 

För alternativ 1.2 förslås att den befintliga gångbanan norr om bron kompletteras med, 

eller byts ut mot, en längre ramp för cyklister. Detta för att undvika att cyklister ska 

hänvisas till körbanan till följd av den branta backen norr om bron. På platsen finns i 

dagsläget en yta som inte används. Detta förslag inkluderar även att GC-banan flyttas till 

den västra sidan om bron för att undvika en korsningspunkt med bilvägen vid brons norra 

fäste. Detta är fördelaktigt eftersom skiten är något skymd i denna kurva. 

Vid ytan söder om bron byggs, som tidigare nämnt, en upphöjning (likt korsningen 

Kristinavägen/Skolgatan i dagsläget). Detta är en hastighetssänkande åtgärd som innebär 

att bilarnas nivå ”flyttas upp” till fotgängarnas och cyklisternas. Åtgärden ökar 

uppmärksamheten på fotgängare för bilisterna, samt att det bidrar till känslan att bilarna 

kör på en yta där aktiva trafikanter kan befinna sig. Åtgärden inkluderar även 

övergångsställen samt eventuellt cykelpassager. 

I området finns det även ett problem med skarpa kurvor och backar för tunga fordon. För 

träindustrin som ligger i områdets östra ände föreslås att man utreder möjligheten att 

angöra området via vägen som går söder om Masugnen (blå linje i kartan). Denna vägen 

har enligt uppgift använts tidigare, och skulle underlätta den problematik som finns med 

den skarpa kurvan precis söder om bron. Här har tidigare en målkonflikt uppstått med 

vuxenutbildningen som berörs av en omledning av den tunga trafiken. Fördelarna med 

detta alternativ ur en trafiksäkerhetssynpunkt är många, eftersom de tunga fordonen då 

skulle slippa backa och göra ett omtag vid den skarpa kurvan. Denna problematik är ett 

typexempel på målkonflikter som uppstår i området till följd av olika typer av 

verksamheter som genererar helt olika trafikslag och trafikmängder. 
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Industrierna på platsen ger upphov till flera nötter som är svåra att knäcka. Ur ett rent 

trafikalt perspektiv kan det vara klokt att tänka över om industrierna bör finnas på den 

nuvarande placeringen, eftersom detta försvårar för hela trafiksituationen i området. Detta 

gäller för såväl förslag 1.1 som 1.2.

Den andra kurvan som upplevs problematisk för tunga transporter återfinns norr om bron, 

där vägen ansluter sig till Köpingsvägen. Här föreslås en breddning av kurvan enligt de 

svartstreckade linjerna i kartorna. Detta skulle göra kurvan lättare att ta för de tunga 

transporterna. Ytan är i dagsläget en parkeringsplats i dåligt skick. I det fallet att träindustrin 

flyttar sin verksamhet är det fortfarande viktigt att säkerställa att tunga transporter kan köra 

i området utan problem. Detta eftersom flera verksamheter på platsen, exempelvis 

planthandeln, fortfarande kommer generera vissa större lastbilar. 

Hastigheten på Köpingsvägen måste dessutom sänkas för att underlätta för samtliga 

fordonsslag att ta sig till/från Dalkarlshytteområdet. Detta skulle öka trafiksäkerheten i 

korsningspunkten och ge de tunga transporterna bättre möjligheter att ta sig ut på 

Köpingsvägen på ett smidigt och säkert vis. Vid dagens gångbana norr om bron finns det, 

likt för bilvägen, en hyfsat brant backe. Därför kan det antas att många cyklister både i 

nuläget och i alternativ 1.1 kommer välja att cykla på bilvägen för att få en svagare lutning. 

Detta motiverar ytterligare en hastighetssänkning på Köpingsvägen. Mer om 

hastighetssänkning redovisas tidigare i kapitlet. 

I ett framtida scenario är det önskvärt med kollektivtrafik i Dalkarlshyttan. Vid en 

omformning av infrastrukturen bör en förutsättning vara att kollektivtrafik ska köra i 

området. Ytor för hållplatslägen och vändplatser måste därför reserveras. Dessutom 

behöver det säkerställas att det finns säkra och trygga gång- och cykelvägar till 

närmsta skola och förskola. Detta är en viktig åtgärd oavsett vilka andra åtgärder som 

genomförs, och bör vara en förutsättning för att bygga ut området. 

Gällande Dalkarlshytteområdet kan det vara bra att tänka på att någon eller några 

åtgärder alltid är bättre än inga åtgärder alls. Även om det inte finns en perfekt lösning 

utan väldigt stora investeringar, finns det hyfsat små medel som kan förbättra vissa 

aspekter. 
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Figur 38, Skiss över de föreslagna förändringarna som beskrivs på 

föregående sida. 

Alternativ 1.1
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Figur 39, Skiss över de föreslagna förändringarna som beskrivs på 

föregående sida. 

Upphöjningar

Ny cykelbana

Alternativ 1.2
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Dalkarlshytteområdet - Åtgärdsnivå 2
Den befintliga brons kapacitet, placering och utformning är inte optimal för en 

ökad trafikmängd som följd av en exploatering av Dalkarlshytteområdet. 

Åtgärdsnivå två innebär därför en ny eller ytterligare en till bro över ån. Vid 

byggnation av ett nytt bostadsområde behöver man säkerställa att 

trafikförsörjningen kan ske på ett effektivt och säkert vis, anpassat för de nya 

behov som uppstår. En ny bro skulle innebära nya möjligheter att utveckla och 

expandera Dalkarlshytteområdet, både med avseende på bostäder och andra 

verksamheter på platsen. 

Risken med att bygga ett nytt bostadsområde utan att säkerställa att det finns en 

lämplig koppling över ån är att den problembild som finns på platsen i dagsläget 

skulle förvärras. Åtgärderna i åtgärdsnivå 1 täcker de behov som finns på platsen i 

dagsläget, men vid byggnation av ett nytt bostadsområde är detta troligen inte 

tillräckligt.  

En ny bro skulle öppna helt nya möjligheter att expandera och utveckla 

Dalkarlshytteområdet, både på kort och lång sikt. En mer fördjupad trafikutredning 

om lämplig placering av bron måste göras i det fallet att åtgärdsnivå två blir 

aktuellt. Detta ska endast ses som en första förstudie till möjlig placering. Det bör 

även utredas närmre om den gamla bron ska finnas kvar, eller om den helt ska 

ersättas av den nya bron. 

I denna utredning har fyra möjliga placeringar av bron utretts. Dessa placeringar är 

inte exakta, utan ska tolkas som schematiska bilder. Samtliga fyra alternativ har 

för- och nackdelar, både med avseende på tillgänglighet, framkomlighet, kostnad, 

funktion, miljöpåverkan och mervärden. I tabellen på nästa sida har plus och 

minus för de fyra alternativen ställts emot varandra. Detta mynnar sedan ut i en 

rekommendation av vilka lägen som är aktuella att fortsätta studera.
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Läge 1 skulle innebära en bilbro vid platsen för den befintliga GC-bron, parallellt 

med järnvägsspåret. Läge 2 innebär en ny bro strax väster om den nuvarande, rakt 

över Linde Maskiners anläggning. Läge 3 innebär en ny bro på samma plats som 

bron finns i dagsläget, 3a är en koppling som ansluter till korsningen 

Hagavägen/Köpingsvägen och 3b en koppling som bara ansluter till Köpingsvägen. 

Det sista och fjärde läget innebär en placering öster om den nuvarande bron. 

1 2
3a 3b

4

Figur 40, Alternativ för bro
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De fyra alternativ som studerats innebär allihop en relativt stor påverkan på 

närmiljön, både för boende och företag i området. Vid en avvägning om 

alternativet med en ny bro är lämpligt bör hänsyn tas till de som i dagsläget bor 

och verkar i området. En ny bro skulle öppna nya möjligheter att expandera 

Lindesberg åt sydöst, men det skulle även innebära stora kostnader och ingrepp i 

samhället. Därför bör man vidare studera om det skulle vara samhällsekonomiskt 

försvarbart att investera i en ny bro. Viljan att styra inriktningen för utvecklingen i 

Lindesberg till Dalkarskytteområdet bör ställas i proportion till de investeringar i 

infrastruktur som behövs för att möjliggöra detta. 

För en vidare utredning rekommenderas att läge 1 och 2 bör vara prioriterade att 

gå vidare med. Detta eftersom dessa kopplingar skulle kunna bidra med ett 

ytterligare mervärde jämfört med bron som finns på platsen idag. 

Dalkarlshytteområdet skulle upplevas som en mer integrerad del av staden, och 

områdets geografiska närhet till centrum skulle utnyttjas på ett bättre vis. Vidare 

innebär läge 1 och 2 att den befintliga bron kan finnas kvar på platsen, som en 

ytterligare väg att ta sig till området. Mindre trafik på den gamla bron skulle lösa 

flertalet av de problem som finns kopplat till den befintliga bron idag. 

Läge 3 kan även det vara intressant att utreda vidare, nackdelen med detta 

alternativ är främst de stora höjdskillnaderna i området och att boende i 

Dalkarlshytteområdet får en något längre väg till centrum. Läge 4 bör inte ses som 

ett rimligt alternativ att gå vidare med eftersom det skulle bli en för stor omväg, 

och trafiken istället skulle använda den gamla bron. 

Vid en utredning av läge 1 bör särskilt stor vikt läggas vid att lösa korsningspunkten 

med Köpingsvägen/Järnvägsspåret. Denna korsningspunkt måste fungera på ett 

smidigt och framkomligt vis för att alternativ ett ska kunna vara aktuellt. En 

planskild järnvägskorsning skulle även ge ett mervärde till hela tätorten. 

Alternativ + -
Läge 1 En tillkommande bilväg skulle öka tryggheten 

för fotgängare och cyklister på sträckan. 

Det blir en gen koppling till Lindesbergs 

centrala delar, vilket ökar områdets 

attraktivitet.

Det finns en befintlig bro i dagsläget, vilket 

innebär att markförhållanden etc. troligen 

lämpar sig för en bilbro med. 

Järnvägskorsningen vid Köpinsvägen är redan i dagsläget problematisk. 

Om bilvägen till den nya bron ska anslutas här måste det säkerställas att 

framkomligheten i den korsningspunkten förbättras. Det bör utredas om 

en planskild järnvägskorsning krävs för att det ska kunna fungera. En 

signalreglerad korsning kan annars vara ett alternativ. 

Linde Maskiners anläggning kan ev. bli påverkad.

Läge 2 Det blir en gen koppling till Lindesbergs 

centrala delar, vilket ökar områdets 

attraktivitet.

Linde Maskiners anläggning kan inte fortsätta sin verksamhet på samma 

plats.

Läge 3 Den befintliga infrastrukturen i området är 

uppbyggt efter att bron är placerad i detta 

läge. 

Höjdskillnaderna på platsen gör det svårt att bygga. För att undvika backar 

riskerar brons spann både bli långt och högt. 

Linde maskiners anläggning kommer med säkerhet påverkas av 3a, och 

eventuellt påverkas av 3b. 

Det blir en lite längre sträcka att åka från centrala Lindesberg till 

Dalkarlshyttområdet, jämfört med de två första alternativen. Detta kan 

göra att området upplevs som längre bort än det egentligen är. 

Om bron ansluts till en fyrvägskorsning med Hagavägen/Köpingsvägen 

(3a) kommer troligen en signalreglerad korsning alt en cirkulationsplats 

krävas. 
Läge 4 Markförhållandena är relativt platta och 

lämpar sig troligen bra för att bygga en ny bro. 

Från Lindesbergs centrala delar blir det en lång omväg till 

Dalkarlshytteområdet om bron placeras här. Detta minskar orådets 

attraktivitet och tillgänglighet. Om den gamla bron finns kvar kommer 

bilister troligen använda den istället, eftersom det är en genare och 

snabbare väg. 

Vuxenskolan Masugnen och MårdTrä kommer bli påverkade. 

Infrastrukturen i området är inte byggd efter att bron angör området i 

detta läge. Trafik till det nya bostadsområdet kommer behöva köra 

igenom all annan verksamhet för att ta sig till sina målpunkter. 

Villor med utfart direkt på Köpingsvägen kommer behöva hitta andra sätt 

att angöra sina fastigheter. 
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Kristinavägen – Torget
Önskemål finns om att Kristinavägen vid torget intill resecentrum ska vara en plats 

där fotgängare och cyklister prioriteras. Detta eftersom en ”torgkänsla” vill främjas 

på platsen, där människor ska röra sig till fots i stadsrummet. En miljö som 

inbjuder till detta kan ge många mervärden till en specifik plats och staden i stort. 

För att skapa denna känsla måste biltrafiken finnas på fotgängarnas villkor, 

biltrafikens primära väg bör vara den vägsträcka som är skyltad som huvudled i 

dagsläget. För att få bilister att faktiskt välja Järnvägsgatan före Kristinavägen krävs 

dock ytterligare åtgärder, än den skyltning som finns i dagsläget. För att få bort 

bilarna från Kristinavägen finns det en mängd olika verktyg, däribland ändrade 

regleringar, gatustrukturer och utformningar. För att uppnå en önskad effekt, 

behöver samtliga av dessa aspekter inkluderas.

En av de ”mjukaste” regleringarna skulle vara att förbjuda genomfartstrafik. Detta 

skulle i teorin fungera för att minska biltrafiken, men i praktiken respekteras sällan 

ett genomfartsförbud i önskvärd utsträckning. En annan reglering är att införa ett 

gångfartsområde, då i kombination med en fysisk utformning som tydligt visar att 

bilister kör på fotgängarnas villkor. För att detta ska fungera krävs det att områdets 

utformning tydligt signalerar att biltrafiken befinner sig på en yta för gående, och 

dessutom måste utformningen få gående att använda hela ytan. 

Dessa två regleringar är rimliga alternativ på åtgärdsförslag, men risken finns att de 

inte kommer vara tillräckligt effektfulla i detta fallet. För att verkligen få en effekt 

föreslås därför Kristinavägen mellan Skolgatan och Bytesgatan bli förbjuden för 

motortrafik (markerat med gult i figur 41). Detta innebär en ny utformning och 

skyltning som inte tillåter motortrafik att köra på sträckan. Att motortrafik är 

förbjuden på Kristinavägen sträckan Skolgatan - Smedjegatan är en förutsättning 

för de åtgärdsförslag för cykelbanan som presenteras på nästa sida. 
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Att förbjuda motortrafik på sträckan inkluderar även att göra platsen mer 

inbjudande och attraktiv för fotgängare. Kristinavägen skulle med detta 

åtgärdsförslag utformas som en gågata. Då behöver gaturummet tydligt uppfattas 

som en plats för gående. Ytorna ska inte delas in i köryta respektive gångyta, och 

kantsten ska inte heller finnas. Bytesgatan mellan Kristinavägen och Järnvägsgatan 

är ett bra exempel på hur en väg kan utformas för att upplevs som en plats för de 

gående. Där behövs det inte ens skyltar för att få biltrafiken att förstå att platsen 

inte är till för dem. Detta möjliggör för uteserveringar, planteringar, möbler och 

lekutrustning på Kristinavägen.

För att undvika problem med leveranser och fastigheter som är beroende av gatan 

går det att använda tilläggsskyltar som tillåter denna typ av trafik. 

Figur 41, Torget vid resecentrum
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Kristinavägen – GC-banan
I dagsläget saknas cykelbana på en del av Kristinavägen (Prästgatan-Södra 

Torggatan), samtidig som cykelbanan byter sida två gånger inom 1 km. Detta utgör 

ett irritationsmoment, vilket sänker framkomligheten, samtidigt som det ger fler 

oreglerade korsningar, vilket sänker trafiksäkerheten. Speciellt problematisk är det 

när en dubbelriktad cykelbana slutar på fel sida av gatan, och den cyklande då kör 

av från cykelbanan på fel sida. Risken ökar då för att cyklisten cyklar framåt på fel 

sida av vägen, korsar vägen på ett problematiskt sätt eller inte använder 

cykelbanan alls.

I denna utredning tas två olika alternativ fram för att åtgärda cykelinfrastrukturen 

på Kristinavägen med mål om att få till en mer gen och attraktiv cykelbana. 

Alternativ väst

Cykelbanan fortsätter i sitt östra läge från cirkulationsplatsen i norr fram tills 

torget. Här byter cykelbanan sida på gångfartsytan och den går på västra sidan av 

vägen fram till den befintliga sidobytespunkten i söder och återgår då till östra 

sidan söderut. 

Alternativ öst (a och b)

Cykelbanan fortsätter i sitt östra läge från cirkulationsplatsen i norr fram tills 

cirkulationsplatsen vid Köpingsvägen. Därefter fortsätter den antingen: 

a) Vid cirkulationsplatsen byter cykelbanan sida till befintligt cykelbana på västra 

sida av cirkulationen och söderut. 

b) Vid cirkulationsplatsen förs cykelbanan över till Köpingsvägen och ny cykelbana 

etableras på östra sidan av vägen fram tills befintlig cykelbana på östra sidan. 
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Figur 42, Kristinavägen befintlig GC-bana
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Alternativ + -

Väst Ny utformning av torget säkrar ’osynligt’ 

sidobyte från öst till väst och ger 

möjligheten till att placera cykeltrafikens 

korsningspunkt över Skolgatans västra del, 

vilket minimerar konfliktmöjligheten med 

biltrafiken.

Bara 250 meters ny cykelbana behöver 

byggas (och 120 m rivas). 

Största delen av målpunkterna i centrum 

finns på östra sidan, varför det blir lättare 

att koppla på sig cykelbanan vid 

målpunkten, utan att behöva korsa. 

Antal bilar med utfart över cykelbanan från sidovägarna är större på 

västra sidan än östra sidan (förutom på östra delen av Skolgatan) 

För de som ska koppla till cykelbanan från andra sidan av Järnvägen 

vid Köpingsvägen kan Kristinavägen upplevas som en barriär för att 

komma till cykelbanan. Dock finns ingen cykelinfrastruktur på 

Köpingsvägen att koppla till. 

Figur 43, Kristinavägen alternativ väst
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Alternativ + -

Öst (a) För de som ska koppla till cykelbanan från 
andra sidan av Järnvägen vid Köpingsvägen 
blir cykelbanan lättare att komma åt. Dock 
finns ingen cykelinfrastruktur på 
Köpingsvägen att koppla till i dagsläget. 

Mängden av fordon vid utfarterna över 
cykelbanan förväntas att vara lägre på 
östra sidan än västra

Konfliktpunkten förvärras vid Skolvägen, när cyklarna ska korsa med 

alla bilar som nu inte kan ta sig över torget

Antal sidobyten minskas inte

Mängden av målpunkter på västra siden är större än på östra, varför 

där finns risk att cykelbanan inte kommer att användas för de som 

ska cykla mellan två målpunkter på östra sidan 

Det kan komma att känns ogent att behöva byta sida för att cykla på 

västra sidan i bara 700 meter och sen byta igen

Figur 44, Kristinavägen alternativ öst (a)
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Alternativ + -

Öst (b) Cykelbanan kommer att vara på samma 
sida hela vägen och kommer att kännas 
gen

För de som ska koppla till cykelbanan från 
andra sidan av järnvägen vid 
Köpingsvägen blir cykelbanan lättare att 
komma åt. Dock finns ingen 
cykelinfrastruktur på  Köpingsvägen att 
koppla till i dagsläget. 

Mängden av fordon vid utfarterna över 
cykelbanan förväntas att vare lägre på 
östra sidan än västra

Konfliktpunkt förvärras vid Skolvägen, när cyklar ska korsa med alla 
bilar som nu inte kan ta sig över torget

Mängden av målpunkter på västra siden är större än på östra, varför 
där finns risk att cykelbanan inte kommer att användas för de som 
ska cykla mellan två målpunkter på östra sidan 

Pris 

Figur 45, Kristinavägen alternativ öst (b)
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Kristinavägen Cykelbana  - rekommendation 

Alla tre alternativ skulle kunna förbättra situationen från hur det ser ut i nuläget. 

Utifrån de tre olika alternativen som är presenterat rekommenderas dock bara alternativ 
väst och alternativ öst b.  Alternativ öst anses vara för ogent med de två sidobytena inom 
700 meter, vilket kan resultera i att, speciellt cyklister från södra sidan väljar att cykla på 
vägen i stället, vilket försämrar trafiksäkerheten och framkomligheten för bilarna. 

Väljs alternativ öst b måste en bra lösning för korsningen med Skolvägen utredas i en 
djupare trafikutredning.  

Alternativ väst
Rekommenderas – det ett ”ok men billigare” alternativ

Alternativ öst a
Rekommenderas inte 

Alternativ öst b
Rekommenderas – det är ”bra men dyrt” alternativ
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Förskolan Björken
Utökningen av verksamheten vid förskolan Björken kommer leda till en ökad 

trafikmängd i områden som inte är anpassade till detta. Den problematik som 

finns i dagsläget för såväl boende i området som de som ska till förskolan, kommer 

att förvärras i och med en ökad trafikmängd. Vid planeringen av en utökad 

förskoleverksamhet är det av stor vikt att ha en fungerande trafiksituation för såväl 

personal, vårdnadshavare och leveranser. 

Eftersom upptagningsområdet för Björken kommer utökas, och därmed inkludera 

stora delar av tätorten, är det troligt att en högre andel kommer ta sig till/från 

Björken med bil. Ett större geografiskt upptagningsområde leder till längre 

reseavstånd, vilket ökar benägenheten att välja bilen framför en promenad eller en 

cykeltur. En av de större nackdelarna med att bygga få, men större, förskolor är att 

såväl personal som vårdnadshavare behöver resa längre till förskolan. Detta 

innebär i sin tur längre resesträckor och en ökad bilandel, vilket ökar 

trafikmängden i hela staden1. Då förskolor lokaliseras mer utspritt i stadsmiljön 

kommer fler att kunna promenera eller cykla, vilket minskar den problembild som 

ofta återfinns just kring förskolor, där många bilar ska samsas på en liten yta under 

tider för hämtning/lämning. Mer om för- och nackdelarna med stora eller små 

förskolor/skolor finns att läsa om på Boverkets hemsida1. 

De två problem som identifierats som mest bekymmersamma är trafiksäkerheten i 

direkt anslutning till förskolan, samt ökade trafikmängder på villagatorna. Dessa 

båda problem går direkt att koppla till för många bilar på en yta som inte är 

anpassad till dess syfte. Problemet går att hantera på två sätt, dels med åtgärder 

för minskat bilresande, dels med en trafikplanering som är anpassad efter 

förskolans och närområdets behov. Dessa två åtgärder bör kombineras för att 

uppnå ett önskat resultat. 
1. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/strategiska-

vagval/storlekens-betydelse/ 62

Åtgärd 1, Minska andelen bilresor

Förskolor är en verksamhet där kommunen har möjlighet att genomföra åtgärder 

som förändrar människors resvanor i en mer hållbar riktning. Förskolans 

verksamhet erbjuder goda möjligheter att inte bara ändra resmönster här och nu, 

utan även att lägga grunden till att barn vänjer sig vid att använda hållbara och 

hälsosamma transportslag som de sedan kan fortsätta att använda i vuxen ålder. 

Därmed skapas förutsättningar för hållbart resande både nu och i framtiden.

Björken är en centralt belägen förskola. Stora delar av Lindesberg har närmre än 

1500 m till förskolan, och till stadskärnan och resecentrum är det endast ca 600 m. 

Detta ger goda förutsättningar att resa till Björken på andra sätt än med bil.  En 

viktig åtgärd för att säkerställa att fler väljer bort bilen till förmån för gång- och 

cykel samt kollektivtrafik, blir då att informera och påverka såväl personal som 

vårdnadshavare om de möjligheter som finns att ta sig till förskolan med 

alternativa färdmedel. Viktigt är att från start involvera vårdnadshavare, 

exempelvis genom att redan vid inskolning informera om hur man lättast tar sig till 

förskolan utan bil. 

För att göra det enkelt att ta cykeln till arbetsplatsen, både under sommar- och 

vinterhalvåret, bör ett särskilt, väder- och skalskyddat utrymme för cykel anordnas 

för Björkens personal. Om det finns en specifik personalentré bör den anläggas i 

anslutning till denna. Det är även viktigt att den anläggs så nära själva 

förskolebyggnaden som möjligt, eftersom cyklister är känsliga för att gå långa 

avstånd från cykelparkeringen, och annars tenderar att parkera på platser där det 

inte är tänkt. Dessutom är det önskvärt att i projekteringen av förskolebyggnaden

planera in omklädningsrum och duschar för personalen, så att de som cyklar 

längre sträckor har möjlighet att byta om innan de börjar arbeta. 
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En hög tillgänglighet på cykelparkeringsplatser med hög kvalitet är en viktig åtgärd 

som ökar sannolikheten för att fler väljer cykeln. För att ytterligare stödja 

cyklandet bör 5-10 procent av platserna utformas för lådcyklar och cykel med 

cykelkärra.

Cykelställen för hämtning/lämning kan vara lite enklare än personalställen 

eftersom cyklarna troligtvis inte kommer stå parkerade där under så lång tid. Det 

bör dock vara möjligt att låsa fast ramen, eftersom detta minskar risken för stöld.

Det måste även säkerställas att det finns goda möjligheter att ta sig från hållplatser 

för kollektivtrafik till förskolan till fots. Mellan resecentrum och Björken finns en 

gång-och cykelbana av god standard längs med Schröders backe. Eftersom denna 

väg är relativt brant, måste en god standard på underhållet upprätthållas, 

framförallt vintertid. Mellan Björken och närmsta busshållplats, Östermalm, finns 

det i dagsläget en gångväg lämplig för fotgängare. Denna behöver också fortsätta 

ha hög prioritet gällande trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
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Åtgärd 2, Trafikplanera för en utökad verksamhet

Höga trafikflöden i närheten av skolor anses ofta vara ett problem för barns 

möjligheter till en säker väg till och från skolan. Många föräldrar anger att en av de 

största anledningarna till varför de väljer att skjutsa sina barn med bil är på grund 

av just farlig trafik1, men samtidigt bidrar det i praktiken till ännu mer trafik till och 

från skolorna. Med anledning av vetskapen om barns impulsiva beteende i 

trafiken, samt oskyddade trafikanters utsatthet, krävs det att åtgärder som kan 

minimera risker för olyckor genomförs i trafikrummet. Dels genom gatans 

utformning men även att omleda genomfartstrafik för att minska barnens 

exponering i trafik. Hastigheten som bilarna kör i ger konsekvenser i antalet 

olyckor, typer av olyckor och trafiksäkerheten överlag. 

I bilden på nästa sida har ett förslag på utformning av trafiksituationen kring 

förskolan Björken skissats upp. Detta förslag utgår från att målet är att minska 

biltrafiken och öka säkerheten för oskyddade trafikanter i direkt anslutning till 

förskolan (Parkvägen), samt att minska biltrafiken i det närliggande 

bostadsområdet. 

I förslaget har ytan för hämta/lämna lokaliserats till den triangelformade gräsytan 

som ligger ca 80 m från förskolans nuvarande entré, markerad med grönt i kartan. 

Denna yta är i dagsläget outnyttjad. Placeringen innebär att trafiken som kommer 

till förskolan från norr, väster och öster (Schröders backe, Bondskogsvägen, 

Björkhyttevägen mfl., markerad med blå pilar i kartan) inte skulle behöva köra in i 

förskolans direkta närområde eller i det intilliggande bostadsområdet. Genom att 

göra en yta för hämtning/lämning i anslutning som inte innebär trafikering på 

Parkvägen kommer trafiksäkerheten förbättras. Ytan görs med fördel som en 

vändslinga, där bilar inte behöver backa ut/in. För att leva upp syftet som 

korttidsparkering är det viktigt att med hjälp av skyltning tydligt kommunicera att 

parkeringsplatserna bara ska användas för hämtning och lämning, och att tiden 

regleras tydligt.
1.https://www.trafikverket.se/contentassets/799dec75057b45069c9621f395ac39ee/rapport-barns-skolvagar-2018.pdf

För att lösa den problematik som finns vid Lindbackaskolan är en bra utgångspunkt att applicera 

samma tänk som för förskolan Björken. Till en stor del handlar det om påverkansåtgärder för att 

få färre att bli skjutsade till/från skolan. För de som måste åka bil till skolan behöver 

infrastrukturen i skolområdet utformas för att avhjälpa den specifika problematik som finns på 

platsen. Detta behöver studeras närmre i en separat trafikutredning för att precisera 

åtgärdsförslag. Vidare är det viktigt att säkerställa en god gång- och cykelinfrastruktur från alla 

stadsdelar inom tätorten eftersom upptagningsområdet är stort. Detta inkluderar även det nya 

området Lindesby. 
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Personalparkeringen kan antingen anläggas vid ytan för hämta/lämna, eller strax 

söder om förskolan vid den nuvarande personalparkeringen. Det senare 

alternativet skulle innebära mer trafik på Parkvägen utanför förskolan, vilket inte 

är önskvärt. I anslutning till personalparkeringen kan det även anläggas någon eller 

några ”vanliga” parkeringsplatser för vårdnadshavare som behöver parkera vid 

förskolan en längre tidsperiod än vad hämta/lämna ytan tillåter, exempelvis vid 

inskolning. 

Parkvägen föreslås även få ett genomfartsförbud vid den streckade röda linjen i 

kartan, med undantag för de fastigheter som angörs via Parkvägen, eventuell 

personalparkering söder om förskolan, samt leveranser. Om detta inte skulle 

efterlevas, kan möjligheten att göra en fysisk barriär i höjd med den röda 

markeringen utredas. Detta skulle skära av all oönskad biltrafik, samtidigt som 

leveranser och biltrafik till fastigheter fortfarande möjliggörs. I båda fallen bör den 

rödstreckade delen av Parkvägen utformas som ett integrerat frirum, där 

fotgängare och cyklister är prioriterade över bilister, och motorfordon får finnas i 

rummet på oskyddade trafikanters villkor. Detta kan exempelvis göras genom att 

införa gångfartsområde eller ha en mycket låg hastighet (10 km/h) på bilvägen 

samt en bred gång och cykelbana parallellt. 

Detta åtgärdsförslag skulle göra att vissa delar av bostadsområdet Bondskogen får 

en lång omväg till förskolan med bil. Detta gäller främst boende i området kring 

Danavägen, Parkvägen, Skyttevägen, Thulevägen m.fl. (ljusblå markering i kartan). 

Åtgärdsförslagen kan innebära att trafik till Björken från detta område kommer 

använda andra ytor än de som är avsedda för hämtning/lämning, alternativt en 

ökad trafikmängd på närliggande vägnät, speciellt Danavägen. Bedömningen är 

dock att detta inte kommer vara ett utbrett problem, eftersom det endast handlar 

om en liten mängd bostäder vars närmsta väg till förskolan inte är via 

Björkhyttevägen, Schröders backe eller Bondskogsvägen. Detta område ligger även
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mycket nära förskolan (0-400 m), vilket gör att det finns en god potential att 

boende i detta område kan välja bort bilen framför gång eller cykel.

Problemet med en ökad mängd biltrafik på villagatorna avhjälps även genom att 

genomföra hastighetssänkande åtgärder och försämra biltrafikens framkomlighet i 

villaområdet. Biltrafiken bör i största möjliga mån styras till de vägar som är 

avsedda för en större trafikmängd. Detta görs både genom att göra det svårare och 

krångligare för bilar att åka genom villagatorna i Bondskogen, men även att göra 

det lättare för bilarna att välja de större vägarna. Hastighetssänkning i hela 

området behövs, och även hastighetssänkande åtgärder så som farthinder av olika 

karaktär. Gatorna bör utformas så de upplevs som små gator endast avsedda för 

de boende i fastigheterna, och inte avsedda för någon typ av genomfart. 

För att förbättra tryggheten och trafiksäkerheten vid förskolor kan det även krävas 

samordning av olika slag. För att undvika en högre koncentration av trafik vid 

förskolan på morgonen och eftermiddagen, kan det vara en idé att försöka 

tidsreglera när leveranser får komma och leverera till Björken så att det inte 

sammanfaller med tiderna då barnen blir hämtade och lämnade. 

I direkt anslutning till förskolan bör det finnas minst en parkeringsplats för 

rörelsehindrade. Denna parkeringsplats bör utformas i enlighet med standarder 

för en extra tillgänglig parkeringsplats, samt ligga närmre entrén än exempelvis 

personalparkeringen och hämta/lämna ytan. 
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Figur 46, Skiss över de föreslagna förändringarna som beskrivs på 

föregående sidor.  

Minimera biltrafik, 
hastighetssänkning

Förbud
biltrafik

Parkering, 
hämta/lämna
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Arenan/Lindeskolan
Trafikförsörjningen av Arenan/Lindeskolan är en omdiskuterad fråga. Det övergripande 

problemet för området är att vägnätet som används för att ta sig till/från arenan inte 

är lämpligt för den trafikmängd som kan uppstå vid evenemang. Detta problem går att 

tackla på två sätt; minska mängden motordriven fordonstrafik genom en överflyttning 

till andra transportslag, och/eller en anpassning av infrastrukturen till högre 

fordonsflöden. 

Att få fler människor att välja bort bilen framför andra transportslag kan vara en stor 

utmaning till dessa målpunkter. Såväl Lindeskolan som Arenan har elever/besökare 

från hela kommunen samt intilliggande kommuner. Detta innebär att resvägen är lång 

för många, vilket gör bilen till det mest naturliga valet. Saker som tung packning för 

utövande av idrotter eller skjutsande av barn till aktiviteter/skolan bidrar även till att 

bilens konkurrenskraft är hög. Skolan och arenan har även verksamheter av en karaktär 

som genererar tung trafik och transporter med jämna mellanrum. Detta motiverar att 

den motordrivna fordonstrafiken måste få ta plats i områdets trafikplanering. 

Åtgärder för att anpassa infrastrukturen till den faktiska trafikmängden skulle främst 

bidra till ökad framkomlighet, men även förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad 

närmiljö för de boende. I PM Trafik Nordvästra Lindesberg föreslås att arenan/skolan 

ska trafikförsörjas primärt genom Torphyttevägen och en nyöppnad väg som kopplas 

till mellersta infarten vid väg 50 (se bild längre fram i kapitlet). Denna utredning 

instämmer till stor del i den lösning som föreslås i det PMet. Åtgärdsförslaget innebär 

att den primära vägen till/från väg 50 går via den nya väglänken som kopplar samman 

Stadsskogsvägen med Stafettgatan (Charlottenlund). Torphyttevägen skulle med detta 

förslag fortsätta vara den primära vägen mellan arenan och centrala Lindesberg. Den 

nya väglänken skulle ge en mer naturlig och anpassad koppling mellan 

arenan/Lindeskolan och mellersta infarten. Vägen kan då redan från början utformas 

med syftet att vara den primära vägen till en av ortens största målpunkter.
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I en situation där den nya vägen inte byggs får trafiken till/från platsen fortsatt använda sig av 

det befintliga vägnätet, vilket innebär att trafikproblemen som finns på platsen idag består. 

Eftersom det inte finns några alternativa vägar för att ta sig till arenan är det svårt att minska 

biltrafiken i området och på specifika vägar på andra sätt än att ge ett nytt, bättre, alternativ. När 

Lindesby är etablerat kommer trafiken på Torphyttevägen att öka, eftersom det är den självklara 

vägen mellan Lindesby och Prästbron/centrala Lindesberg. 

Torphyttevägens utformning och standard behöver på sikt utvärderas och eventuellt omformas 

för att uppfylla den standarden som behövs för att klara trafikmängden som arenan och skolan 

genererar. I dagsläget finns 36 direktutfarter och 12 korsningar utmed Torphyttevägen, vilket 

minskar framkomligheten och utgör olycksrisker. Det vore därför optimalt om antalet 

direktutfarter på Torphyttevägen kunde minska. Detta kräver dock en separat utredning 

eftersom det kan vara svårt att genomföra utan stora ingrepp i boendemiljön. Trafiken på 

Torphyttevägen bör även få god framkomlighet i korsningspunkterna med små lokalvägar. 

För att styra trafiken till Torphyttevägen behöver delar av lokalgator i Brodalen göras till det 

”sämre” alternativet, med avseende på framkomlighet och tillgänglighet. I dagsläget finns redan 

en del åtgärder med detta syfte, bland annat har Siggebohyttevägen genomfartsförbud för tung 

trafik samt hastighetssänkade åtgärder. För att styra trafiken rätt behöver även tydlig och korrekt 

vägvisning finnas till skolan och arenan. 

Då trafiken i en stad leds om och nya vägar öppnas innebär det alltid risken att andra delar av 

vägnätet belastas annorlunda, vilket kan medföra att nya problem skapas på andra platser. Den 

nya väglänken mellan Stafettgatan och Stadsskogsvägen skulle innebära en ny koppling mellan 

väg 50 och centrala Lindesberg. Detta blir en alternativ väg till kopplingen via Bergslagsvägen och 

Fotbollsgatan. Risken finns att viss trafik kommer välja denna vägen, vilket ytterligare ökar 

belastningen på Torphyttevägen. Det finns dock flertalet aspekter som talar emot att den 

nyöppnade vägen skulle ses som det bästa alternativet för trafiken mellan mellersta infarten och 

Prästbron. Kopplingen via Bergslagsvägen och Fotbollsgatan kommer ha bättre framkomlighet 

och vara ca 300 m kortare än den nyöppnade vägen. Detta, i kombination med trafikanternas 

vana att köra den ”gamla” vägen, samt en korrekt vägvisning som hänvisar till 

Fotbollsgatan/Bergslagsvägen, minimerar risken för att den nyöppnade vägen skulle användas i 

detta syfte. 
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Figur 47, Vägar till arenan. Den västra blåa länken visar den nya kopplingen som har studerats i tidigare utredningar. 
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I dagsläget är varken Lindesby eller området vid arenan/Lindeskolan speciellt bra 

försett med kollektivtrafik. Torphyttevägen, samt den nya kopplingen mellan 

Stadsskogsvägen och Stafettgatan bör utformas så trafikering med bussar möjliggörs. 

Detta är även ett viktigt led i arbetet för att minska andelen resor till/från 

Lindeskolan/Arenan som sker med bil. Trots att både skolan och arenan är en stor 

målpunkt för hela kommunen och till viss del regionen, går det inte att förbise att en 

stor andel av eleverna/besökarna bor inom Lindesbergs tätort. Den allra största 

majoriteten av de som har Lindeskolan som målpunkt är under 18 år, vilket innebär 

att de behöver ta sig till/från skolan på annat sätt en i den egna personbilen. För att 

dessa personer ska ha goda möjligheter att ta sig till sin skola behövs bra möjligheter 

att resa kollektivt, till fots och med cykel. 

Stråket mellan Lindeskolan/arenan och resecentrum är välanvänt. Denna sträcka har 

i dagsläget vissa brister, vilket tidigare har beskrivits. Stråket är viktigt för de många 

människor som dagligen rör sig mellan stadskärnan och sydvästra Lindesberg. Det 

måste därför vara prioriterat och upplevas som ett tryggt, gent och effektivt sätt att 

ta sig till fots. 

Parkeringen vid Koppgatan är en av de större bristerna längs stråket. Försöken att 

med fysiska hinder få fotgängare att välja den verkliga vägen, istället för 

parkeringsplatsen, har inte fungerat helt perfekt. Alternativet att utforma gång- och 

cykelbanan så den följer den sträckan människor vill röra sig på, är därför aktuellt. 

Detta skulle innebära en ombyggnation av ytan där parkeringen och gång- och 

cykelbanan möts. Den inzoomade bilden visar ett förslag på en sådan utformning. 

Där dras istället gång och cykelbanan söder om parkeringen, och parkeringen ansluts 

till gatunätet norrut enligt den blå pilen. Denna lösning skulle lösa den konfliktpunkt 

som finns på ytan i dagsläget. 
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En öppning av en ny väglänk enligt PM Nordvästra Lindesberg kommer inte påverka resvägar och 

resmönster för fotgängare och cyklister nämnvärt. Detta eftersom det redan i dagsläget går att ta 

sig den vägen, via en grusad GC väg som sträcker sig mellan Bandyggatan och Torphyttevägen. 

Det främsta åtgärdsförslaget för att förbättra möjligheten att ta sig till Lindeskolan och arenan 

med cykel är en utbyggnad av cykelinfrastrukturen i anslutning till området. Torphyttevägen bör 

vara högsta prioritet, eftersom den utgör en länk till flera andra målpunkter och bostadsområden. 

Detta oavsett om en ny väglänk byggs eller inte. I dagsläget hänvisas cyklister till körbanan, vilket 

inte är en hållbar lösning. En cykelväg längsmed Torphyttevägen skulle även öka tillgängligheten 

för Fritidsbyn. 

Figur 48, GC koppling mellan centrum och Arenan/Lindeskolan



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Trafikutredning FÖP Lindesbergs tätort 2022-03-02

Broar över ån
I dagsläget finns det bara en bilbro, Prästbron, som knyter ihop västra och östra Lindesberg. 

Brons kapacitet anses egentligen tillräcklig för att klara sin uppgift, problemet ligger snarare i 

sårbarheten för samhället. 

Broar ha en begränsad hållbarhet och livslängd, något som Lindesbergs kommun inte minst fick 

erfara då den så kallade ”gröna bron” hastigt fick plockas ned. En händelse som denna skulle få 

mycket större konsekvenser om det gällde tätortens enda bilbro. Därför behöver kommunen 

säkerställa att den befintliga bilbron ofta genomgår uppföljningar och utvärderingar, och att 

dess skick och underhåll prioriteras högt. Förebyggande rutiner som säkerställer att denna bro 

fungerar problemfritt är en bra första åtgärd. Brons bredd möjliggör att underhåll på bron går 

att genomföra genom att bara stänga ett körfält i taget, alternativt smalna av körfälten 

temporärt.  

Även om de allra bästa förutsättningarna uppfylls för att kunna hålla bron fungerande 

problemfritt, kan oförutsedda händelser (ex olyckor) göra att den behöver stängas temporärt. 

Detta skulle medföra att biltrafiken behöver använda alternativa vägar för att ta sig runt i 

staden. I kapitlet Bilagor visas hur långa omvägarna skulle bli mellan några större målpunkter på 

varsin sida om bron. Där framgår det att omvägen innebär en förlängd restid på ca 7 – 10 

minuter, något som får anses vara en tidsförlust inom rimlighetens gränser för en privatperson. 

En oförutsedd stängning av Prästbrons största konsekvenser är däremot inte privatpersoners 

ökade restid, utan snarare räddningstjänstens framkomlighet och den ökade belastningen på 

det övriga gatunätet. Dessa potentiella problem ska inte förbises, speciellt inte eftersom det kan 

handla om att rädda liv. Däremot är det viktigt att minnas att problemen bara är potentiella och 

något som endast uppstår i ett läge där Prästbron av någon anledning oförutsett behöver 

stängas helt. Sannolikheten att detta skulle inträffa anses förvisso vara befintlig, om än väldigt 

låg. Därför är det viktigt att i första hand arbeta med förebyggande åtgärder som säkerställer en 

pålitlig drift. 
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Ur ett samhällsplaneringsperspektiv är det viktigt att bygga broar över barriärer i 

städer, både fysiska och mentala. Utvecklingen av en stad byggs delvis kring hur enkelt 

och tillgängligt det är att ta sig mellan olika områden och målpunkter. En åtgärd för att 

koppla samman staden är då exempelvis att bygga fysiska broar för att koppla samman 

två områden som inte tidigare varit möjliga att resa mellan. 

Vid en analys av behovet av en ny bro är det viktigt att ställa nyttan mot kostnader. Att 

bygga en ny bro är en stor kostnad som måste förhållas till den nytta detta ger för 

invånarna i Lindesberg. Att ta sig fram med bil i Lindesberg är i dagsläget relativt enkelt, 

framkomligt och tillgängligt. Vid planering av en ny bro behöver kommunen ta ställning 

till hur långt man är beredd att planera staden efter privatbilisters behov av ännu fler 

alternativ, ökad framkomlighet och kortare restider, och vilka andra åtgärder man kan 

genomföra för samma prislapp för att bidra till utvecklingen i staden på andra vis. 

Om behovsanalysen visar att det är för stor sårbarhet med att bara ha en bro inom 

tätorten, behöver alternativet att anlägga en ny bro utredas. I detta skede bör 

kommunen ta ställning till flertalet stora beslut, där placeringen av bron kanske är den 

största frågan. Nedan följer en översiktligt och generell beskrivning av vad som talar för 

och emot en ny bro i två olika lägen, norr eller söder om den befintliga bron. Den nya 

bron bör utformas både för bilar, kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. 

Utöver placeringen av bron behöver även påverkan på övriga delar av vägnätet 

studeras. De geotekniska förutsättningarna måste säkerställas, samt att brons 

utformning ska fungera i stadsmiljön. Även hur bron kommer påverka övriga delar av 

trafiknätet, samt vilka övriga konsekvenser det får på intilliggande fastigheter och 

områden måste utredas närmre.
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Alternativ 1

Alternativ + -

Läge 1, norr 

om befintlig 
bro

Viss trafik som i dagsläget behöver köra igenom stadskärnan 

(via Prästbron) skulle kunna undvika detta, vilket minskar 

trafiken i stadskärnan. 

Restiden till/från nordvästra Lindesberg (Sjukhus, ny etapp 

Stadsskogen, skolor) skulle minska från nordöstra Lindesberg 

(Hagaberg, Norslund). 

Bostäder på såväl östra som västra sidan av bron skulle 

påverkas stort. 

Höjdskillnaderna på vissa platser är stora. 

Trafikmängden kommer öka i Sköndal och/eller Stadsskogen. 

Gatunätet är i dagsläget inte utformat efter detta. 

Järnvägen komplicerar. 

70

Figur 49, Placering för bro

Alternativ 1 skulle ge en koppling mellan nordvästra och nordöstra Lindesberg. Ett nytt broläge

här skulle minska restider för samtliga transportslag som ska mellan de olika sidorna om ån, 

främst för fotgängare och cyklister.  Boende i exempelvis Norslund och Stadsskogen skulle på ett 

nytt sätt kunna röra sig till en helt annan del av staden snabbt och enkelt. 

Att hitta ett passande läge för en ny bro i alternativ 1 är kanske den största utmaningen. Om 

bron hamnar för långt norrut, alltså för långt från stadskärnan, kommer den snarare kunna bli 

en omväg än genväg för de tänkta användarna, och dess nytta minskar. Ett läge närmre den 

befintliga bron försvåras av villakvarteren på västra sidan om ån, vars tomter skulle behöva lösas 

in alternativt påverkas stort av en ny bro som granne. Järnvägen på den östra sidan om ån 

komplicerar även, eftersom den i sig utgör en barriär för väginfrastruktur. 

Det befintliga vägnätet på båda sidor om en potentiell bro behöver även anpassas till en ökad 

trafikmängd. Speciellt om bron angör in i bostadsområdet i Sköndal. 
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Alternativ + -
Läge 2, 

söder om 
befintlig 

bro

Höjdskillnaderna är små, vilket underlättar ur ett 

tekniskt perspektiv. 

En större andel målpunkter, bostäder och arbetsplatser 

ligger i anslutning till en sydlig bro, jämfört med det 

nordliga läget. 

Där ”Gröna bron” låg finns viss infrastruktur (anslutande 

vägar etc.) redan på plats, samt ett reservat för en bro i 

detaljplanen.

Det östra brofästet hamnar i direkt anslutning till 

stadskärnan. Gatornas utformning är i dagsläget inte 

anpassade till detta. 

Det västra brofästet hamnar i anslutning till 

bostadsområden, vilket skulle påverka de boende stort. 

Trafikmängden kommer öka i stadskärnan, vilket inte går 

i linje med kommunens inriktning. 

Trafikmängden kommer öka på vägnätet i stadsdelarna 

Tredningen och Brodalen. Detta är redan i dagsläget 

områden som upplever problem med för höga 

trafikflöden (se avsnitt om Arenan/Lindeskolan). 

De rekreationsvärden som finns kring ån skulle behöva 

kompromissas på. Strandpromenaden längs vattnet på 

åns östra sida bryts itu.
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Figur 50, Placering för bro

Alternativ 2

Alternativ 2 skulle förslagsvis placeras på ungefär samma plats som den numera rivna 

”gröna bron”. Detta alternativ skulle öppna för en ny möjlighet att ta sig mellan 

stadskärnan och sydvästra Lindesberg med bil. På platsen finns i dagsläget bra 

möjligheter att ta sig över ån till fots eller på cykel via bron strax söder om den aktuella 

platsen. 

Detta alternativ förutsätter en angöring till bron via Djupdalsgatan på västra sidan och 

Norrtullsgatan alternativt Koppgatan på östra sidan. Dessa vägar, speciellt på östra sidan 

ån, måste anpassas efter den ökade trafikmängden. Parkeringsplatser, grönytor och 

gångstigar kommer behöva placeras om för att ge plats åt en ny bilbro och dess 

anslutningar. Exakt hur detta löses behöver vidare utredningar studera närmre. 

Att öppna en ny bro i detta läge skulle ge stora delar av västra Lindesberg en ännu 

enklare och genare koppling till stadskärnan med bil. Att ta bilen till stadskärnan skulle 

då främjas och underlättas, något som går emot idéer om att minska biltrafiken i 

stadskärnan och i stället öka andelen aktiva trafikanter. 

De negativa följderna av en ny bro skulle främst vara ökad genomfartstrafik på gator i 

stadskärnan som i dagsläget endast används till lokala målpunkter och bostäder. 

Dessutom skulle det bryta det populära rekreationsstråket längsmed vattnet, och 

påverka den blågröna infrastruktur och värden i närmiljön i form av fina vyer och parker 

som finns på platsen idag. 

Det är svårt att sia om hur det redan belastade gatunätet i Brodalen/Tredingen skulle 

påverkas av en ny bro. Det går att tänka sig att trafikmängden på exempelvis 

Djupdalsgatan kommer öka, eftersom den ansluter direkt till den nya bron. 

Torphyttevägen skulle däremot kunna få en minskad trafikmängd eftersom den i 

dagsläget används för att ta sig till/från Prästbron. 
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Järnvägsövergångar
Järnvägen skapar likt Bottenån barriäreffekter i samhället. Problembilden ligger 

främst i att framkomligheten i hela staden minskar på grund av långa spärrtider vid 

järnvägskorsningarna i plan. Varje passerande tåg skär av samhället vilket påverkar 

trafiksituation och medför fördröjningar och osäkerhet i restider. 

Funktionsutredningen för bangården visar att det inte är ovanligt att bommarna är 

nedfällda över 4 minuter i sträck vid Köpingsvägen, Södra Torggatan och 

Kristinavägen. De längsta uppmätta tiderna ligger på över 10 minuter. 

Eftersom flaskhalsen i systemet är de långa och många spärrtiderna, bör man 

utreda om det går att korta ned dessa. I Funktionsutredningen konstateras att 

anledningen till de långa tiderna ligger i att bommarna är nedfällda för tåg i 

södergående riktning även under resandeuppehållet. Tiden blir ännu längre då 

tågmöten sker i Lindesberg och tåg i norrgående riktning ankommer före tåget i 

södergående riktning. 

Minskade spärrtider är en viktigt första åtgärd att utreda. Därefter bör 

infrastrukturen kring områdena för järnvägsövergångarna optimeras för att öka 

framkomligheten och minska bomfällningarnas påverkan på det övriga 

trafiksystemet. De största problemen med köbildning uppstår vid cirkulationen vid 

Köpingsvägen/Kristinavägen/Örebrovägen. Likt tidigare beskrivit så skapar köerna 

från bomfällningen stopp i hela cirkulationsplatsen, vilket hindrar all trafik att ta sig 

igenom den, även för de som rör sig i norr/södergående riktning. 
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Problematiken skulle kunna lösas på två vis; antingen med en enklare 

ombyggnation av dagens infrastruktur eller med en mer omfattande och kostsam 

investering av en planskild korsning, utöver den som föreslås för GC på lång sikt i 

funktionsutredningen. 

I kartan på nästa sida visas en grov skiss på hur en enkel lösning skulle kunna se ut. 

Järnvägskorsningen fortsätter i denna lösning att vara i plan, men den föreslagna 

utformningen hjälper till att lösa den problematik som finns på platsen med 

köbildning in i cirkulationen. 

I skissen magasineras köerna till järnvägen på ett sätt som inte påverkar det övriga 

trafikflödet. Lösningen innebär ett högersvängsfält för trafik som kommer från 

Örebrovägen och ska till Köpingsvägen, samt ett separat fält för de som kommer 

från Kristinavägen och ska till Örebrovägen. Denna lösning kommer avhjälpa 

problematiken med totalstopp i cirkulationen. Effekten bedöms vara god, men en 

simulering av trafikflöden i exempelvis Vissim skulle behöva göras för att utvärdera 

dess fulla potential. 
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Figur 51, Åtgärdsförslag 
En mer högupplöst bild finns 
redovisat i ett separat dokument.
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Alternativet att göra korsningen planskild skulle i praktiken innebära flera 

svårigheter och bli en relativt dyr investering. 

Avståndet mellan cirkulationen och dagens järnvägsövergång är ca 90 m, och för 

att uppnå en planskildhet på ca 7-9 m under/över järnvägen kommer lutningen på 

vägen bli runt 10% om vägen skulle följa dess nuvarande sträckning, vilket inte är 

önskvärt. En så brant lutning skulle medföra problem för tung trafik, speciellt 

vintertid. För att komma runt detta problem behöver vägen dras om, vilket även 

innebär stora ingrepp i närmiljön. Närliggande bostäder, verksamheter och 

fastigheter skulle behöva ge plats för en ändrad vägdragning. 

Med tanke på det vattennära läget är en tunnel mindre lämplig, eftersom den 

troligen skulle hamna under grundvattennivån och ha en stor översvämningsrisk 

vid högt vattenstånd. 

I kartan på nästa sida visas en enkel skiss på hur en bilbro över järnvägen skulle 

kunna utformas. 
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Denna typ av lösning skulle kunna kombineras med en bilbro till Dalkarlshyttan på 
olika vis. Tidigare i utredningen visas fyra olika alternativ för en ny koppling till 
Dalkarlshyttan. Nedan listas hur dessa lösningar kan kombineras. Dessa lösningar 
är samtliga relativt dyra och stora investeringar. 

▪ Alternativ 4 skulle inte påverkas märkbart av en planskild korsning med 
järnvägen

▪ Alternativ 3 skulle anslutas till den nya vägen ungefär i höjd med den nya 
korsningen med Hagavägen. Här finns alternativet att göra två 
trevägskorsningar, eller en fyrvägskorsning. Den nya bilbron till 
Dalkarlshyttan kan behöva gå lite i uppförsbacke i norr för att nå rätt höjd, 
eftersom Köpingsvägen redan har börjat stiga. 

▪ Alternativ 2 hamnar möjligen lite dumt eftersom det inte blir full fri höjd att 
dra en bilbro mellan Dalkarlshytteområdet och Köpingsvägen under den 
planskilda järnvägskorsningen. Alternativet hade varit att bygga en bilbro
över ån som ansluter direkt till bilbron över järnvägen.

▪ Alternativ nr 1 skulle kunna byggas. Denna skulle då gå under järnvägsbron 
för att sedan anslutas till korsningspunkten ”gamla” 
Köpingsvägen/Klockaregatan. Eftersom den nuvarande korsningen i plan 
stängs så blir det dock något av en omväg för att ta sig till västra sidan om 
järnvägen från Dalkarlshyttan. 

Förutsatt detta bör alternativ 3 eller 4 vara det bästa alternativet att kombinera 
med en planskild järnvägskorsning, eftersom vägen då blir direkt ansluten till 
Köpingsvägen och bron över järnvägen. 
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Figur 52,  Grov skiss på en lösning med ny bro över järnvägen. En mer högupplöst bild finns redovisat i ett separat dokument. 
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Norra Stafettgatan
En första åtgärd för norra Stafettgatan bör vara att utreda om dess funktion som 

racingbana ska behållas eller inte. Huruvida det ska gå att hållas racingtävlingar på 

gatan, är en fråga som behöver hanteras innan ett mer konkret åtgärdsförslag kan 

tas fram. Några av fördelarna med att ha kvar möjligheten att köra racerlopp på 

gatan, är dess positiva inverkan på det lokala föreningslivet, Lindesbergs 

varumärke, turism och evenemangsmöjligheter. De negativa aspekterna med att 

behålla möjligheterna för racerlopp ligger främst i att gatans utformning inbjuder 

till snabba hastigheter och buskörning. Samtliga dessa åtgärdsförslag förutsätter 

att Stafettgatan inte förlängs norrut mot korsningspunkten Bergslagsvägen/Väg 50. 

Detta eftersom en sådan förlängning skulle innebära en större utredning och att 

vägen får en helt annan funktion. 

I ett alternativ där funktionen som racingbana behålls, blir åtgärdsförslagen 

mindre omfattande. Större ombyggnationer förhindras, eftersom bredden och 

längden måste bibehållas. Trots detta går det att vidta några åtgärder som får 

platsen att upplevas både mer trygg, säker och attraktiv för såväl bilister, 

fotgängare som cyklister. Genom målningar i vägen går det att skapa ett tryggt rum 

i vägrenen för de som rör sig till fots och med cykel, samtidigt som det smalnar av 

bilvägen. Kollektivtrafikens hållplatser kan göras mer synliga och få ett ökat 

utrymme i gatan. Det går även att använda temporära farthinder, exempelvis 

flyttbara chikaner. Vägvisning och skyltning för fotgängare till målpunkter längs 

sträckan kan öka känslan av att det är ett område som inte bara är till för de som 

åker bil. Det går även att förbjuda genomfartstrafik på sträckan. 
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I ett åtgärdsförslag där funktionen som racingbana inte bibehålls går det att göra 

större åtgärder. Vägbredden går att smalna av genom fysiska barriärer, så som 

betongblock, pollare eller en mittremsa. Dessa avsmalningar av bilvägen möjliggör 

för en bred gång och cykelbana längs Stafettvägens norra del. När vägen får 

samma bredd som motsvarande vägar som fyller samma funktion, kommer den 

inte längre upplevas lika attraktiv för buskörning. Dess syfte som kommer bättre 

motsvaras av dess utformning. Det går även att vidta med omfattande 

hastighetssänkande åtgärder. Detta kan vara chikaner, fartgupp, aktiva farthinder 

eller hastighetspåminnare. Norra Stafettgatan bör i detta alternativ påminna om 

exempelvis Fotbollsgatans eller Ishockeygatans utformning.

Ur ett rent trafikperspektiv vore det en god idé att ta bort möjligheten för racing 

på vägsträckan. De främsta fördelarna med detta skulle vara att gatans nya 

utformning kan bidra till en mer stadslik utformning av kvarteret som är mer 

anpassad till de verksamheter som finns på platsen i dag. Trafikmiljön för aktiva 

trafikanter och hastighetsefterlevnaden skulle även gynnas. Detta perspektiv är 

dock ett av många som behöver vägas in i beslutet om möjligheterna för racing. 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Trafikutredning FÖP Lindesbergs tätort 2022-03-02

Det går även att införa olika typer av förbud och begränsningar att köra på 

Stafettgatans norra del. Ett alternativ är att förbjuda genomfartstrafik på 

vägsträckan. Detta skulle i teorin få bort den trafiken som kör på norra Stafettgatan 

utan ett faktiskt syfte, den så kallade ”buskörningen”. Förbud mot genomfartstrafik 

tenderar dock att inte efterlevas, och därför skulle kontroller och uppföljning av 

detta behöva ske med regelbundna mellanrum. 

Ett alternativ är även att endast tillåta transporter och kollektivtrafik på hela eller 

delar av sträckan, och förbjuda vanlig personbilstrafik. Alla verksamheter längs 

sträckan går att nå från andra vägar, med undantag för några korta bitar av 

Stafettgatan som skulle behöva vara tillgängliga. Detta alternativ behöver dock 

utredas mer noggrant för att undersöka hur väl verksamheterna går att angöra 

från de alternativa vägarna, och hur stora ombyggnationer av entréer etc. som 

skulle behövas. 

Det går även att stänga av vägen på mitten med fysiska barriärer. En sådan barriär 

skulle kunna finnas i höjd med de röda markeringarna i kartan. Samtliga 

verksamheter skulle då fortsatt gå att nå, men från olika håll, vilket de blåa 

markeringarna visar. Denna lösning förhindrar att det går att köra hela norra 

Stafettgatan i ett svep, vilket minskar benägenheten att busköra. De negativa 

aspekterna med detta är dels att kollektivtrafiken inte skulle kunna trafikera 

Stafettgatan på samma sätt som det göra i dagsläget, dels att belastningen på det 

övriga gatunätet skulle öka något, då trafiken skulle behöva välja andra vägar för 

att ta sig till målpunkter på Stafettgatan. 
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Antagen detaljplan 
idrott, 

verksamheter

Figur 53, Stafettgatan åtgärdsförslag
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Infarterna från väg 50 och rastplatsen
I ÅVSen för väg 50 behandlas de tre infarternas trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

framkomlighet. I dagsläget finns det brister i alla tre korsningspunkter, främst med 

avseende på trafiksäkerhet. Samtliga korsningspunkter är olycksdrabbade och har 

en låg standard enligt ÅVSen. 

I Lindesberg finns det ett politiskt ställningstagande att utveckla den mellersta 

infarten till den primära. Den ska vara även vara prioriterad för tung trafik och 

farligt gods. Infarten ska vara en inbjudande och tydlig entré till staden. Den ligger 

även nära flera av de större exploateringsområdena, vilket gör att dess betydelse 

kommer öka i framtiden. 

Åtgärdsförslag till de tre infarterna finns beskrivet i ÅVSen för väg 50. Då 

Trafikverket är väghållare för väg 50, är det svårt för kommunen att bestämma 

över en eventuell ombyggnation. Kommunen bör däremot verka för att påverka 

och påskynda arbetet med åtgärdsförslagen. Den mellersta infarten bör vara 

prioriterat i detta läge. Kommunen kan även jobba med tydligare skyltning vid 

infarterna som visar vilka målpunkter som nås vid vilken infart, samt styra trafiken 

till med mellersta infarten i högre utsträckning. 

Gällande rastplatsen vid den mellersta infarten har kommunen genomfört en 

rastplatsutredning som färdigställdes 2020. Denna utredning genomfördes då 

kommunen vill verka för en attraktivare och mer ändamålsenlig användning av 

ytorna. 
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För rastplatsen föreslås i rastplatsutredningen två typer av åtgärder, de som kan 

ske på kort sikt (inom fem år) och de som kan se på längre sikt (över fem år). På 

lång sikt föreslås en ny detaljplan för området, vilket skulle möjliggöra för reglering 

av markanvändning som tillåter exempelvis försäljningsverksamheter, attraktiva 

miljöer och parkeringar. Medans en eventuell detaljplan tas fram kan man 

exempelvis skylta förbud för lastbilar inom området samt utveckla en ställplats för 

lastbilar på Stafettgatan. 

Figur 54, Mellersta infarten
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Vägvisning
I cykelplanen för Lindesberg framgår det att ett av åtgärdsförslagen är att tydligt 

märka ut de befintliga CG-vägarna, vilket denna utredning instämmer i. Detta görs 

förslagsvis genom skyltning och vägvisning. En snygg och enhetlig skyltning kan 

höja statusen på cykelvägarna, och få människor att upptäcka att det går att ta sig 

runt i staden på cykel. Vägvisningen uppmärksammar såväl gamla som nya 

cyklister om vilka vägval som finns, och vilka avstånd det är till olika platser. 

Vägvisningen för bilar i tätorten bör vara kontinuerlig, tydlig och logisk. Vägvisning 

är ett bra verktyg för att styra trafiken till de gator som är mest lämpade för större 

trafikmängder. En genomtänkt och systematisk vägvisning ökar framkomligheten 

samt säkerheten på vägar och gator. I alla former av vägvisning är det viktigt att en 

påbörjad vägvisning fullföljs, och att vägvisning sker i alla punkter där en trafikant 

kan känna osäkerhet. För Lindesbergs del är det viktigt att tänka över hur 

skyltningen ser ut från de tre infarterna till staden. Vilka målpunkter ska skyltas till 

från vilken infart? Vilken infart ska trafiken primärt styras till? Däröver bör den 

nuvarande skyltningen ses över, eftersom gatunätverket ständigt omformas och 

länkar skapas eller bryts. 
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Figur 55, Befintllig vägvisning
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Sörlunda
Sörlunda har goda kopplingar till väg 50 och centrala Lindesberg. Eftersom flertalet 

målpunkter för boende i Sörlunda kommer finnas i centrala Lindesberg, är det 

viktigt att prioritera att det finns goda möjligheter att ta sig dit med samtliga 

trafikslag. I dagsläget finns både en busshållplats i närområdet, och en gång- och 

cykelbana som leder in till stadens centrala delar. Två övergångsställen behöver få 

ökad trafiksäkerhet genom hastighetssänkande åtgärder, dels övergångsstället 

som finns i direkt anslutning till Sörlunda, dels det övergångsställe som finns vid 

Skoglundavägen. Detta eftersom Örebrovägen måste korsas på dessa ställen för att 

ta sig från Sörlunda till busshållplatsen. 

Den trafikmängden som tillkommer på Örebrovägen till följd av exploateringen bör 

vara marginell, och Örebrovägen bör klara tillskottet utan problem. Om 

utvecklingsplanerna skulle medge en väldigt hög exploateringsgrad och ett stort 

antal boende skulle tillkomma, kan det dock bli aktuellt att räkna på 

trafikmängden i korsningspunkten mellan infarten till Sörlunda och Örebrovägen 

för att avgöra vilken utformning som är mest lämplig. En cirkulationsplats eller 

signalreglerad korsning skulle kunna påverka framkomlighet på Örebrovägen. 
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Norslund
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Norslund ligger i anslutning till stadsbebyggelse, och 

kommer i högre grad än Sörlunda påverka lokalgator i 

trafiksystemet. För Norslunds del är det helt avgörande 

att veta hur omfattande exploateringen blir för att 

kunna bedöma dess påverkan på trafiksystemet. Oavsett 

exploateringsgrad är det viktigt att utreda vart infarten 

till området lämpar sig bäst, och hur korsningspunkterna 

ska utformas. 

I dagsläget tar man sig till området via vägen märkt med 

3 i kartan. Denna lämpar sig för de flöden som finns till 

området idag (hästverksamhet), men kommer inte räcka 

till för större trafikmängder. En förlängning på 

Slånbärsvägen (alternativ 2 i kartan) skulle troligen 

upplevas som en relativt naturlig förlängning till det nya 

området i det fallet att områdets exploatering inte blir 

allt för hög. 

Två andra lösningar skulle vara att dra nya vägar enligt 

alternativ 1 och 4. Sträckningen som visas i linje 1 skulle 

kunna vara en bra lösning, eftersom vägen då från 

början kan dimensioneras efter den ökade 

trafikmängdens storlek. Det skulle även vara den 

genaste vägen till centrala Lindesberg, och trafiken 

skulle inte behöva köra via lokalgator som 

Slånbärsvägen. En angöring till området via linje 4 

(Svarvarbacken) skulle troligen upplevas som en lång 

omväg, vilket gör att området upplevs som mer 

frånkopplat från övriga Lindesberg än nödvändigt. Det 

kan dock fungera som ett komplement till någon av de 

övriga anslutningarna för att få en ökad tillgänglighet 

och större spridning på trafiken. 

Den generella rekommendationen bör vara att 

åtminstone planera för två anslutningsvägar till 

området. Detta skulle dels sprida trafiken på fler gator, 

vilket minskar mängden på specifika gator, dels göra att 

området upplevs som mer integrerat i befintlig 

bebyggelse. Lövstavägen och Björkhyttevägens kapacitet 

bör eventuellt utredas om ett stort antal bostäder 

tillkommer. 

Området bör även planeras för att möjliggöra 

framkomlighet för kollektivtrafik. Närmsta busshållplats 

finns i dagsläget 750 m bort, vilket är i längsta laget. Om 

två gator ansluter till området skulle busstrafiken kunna 

göra en rundkörning i området (in ena vägen, ut andra) 

istället för att göra en skaftkörning. 

Den GC-infrastruktur som finns i anslutning till Norslund

i dagsläget är något osammanhängande och 

okonsekvent. Gång- och cykelbanor till centrum och till 

närmsta skola finns i dagsläget, men det bör säkerställas 

att dessa håller en god kvalitet, är sammanhängande 

och har trafiksäkra passager över bilvägar. 

1 2
3

4

Figur 56, Befintllig vägvisning
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Lindesby
Utformningen och byggnationen av Lindesby är redan i full gång. De brister som 

identifierats i denna utredning avseende transportmöjligheter till/från och inom 

Lindesby handlar främst om bristande kollektivtrafik och cykelbanor. En 

förutsättning för vidare exploatering av området bör vara att kollektivtrafik 

tillgängliggörs i närområdet, exempelvis via Nyborgsvägen, Torphyttenvägen eller 

vägen som beskrivs i PM nordvästra Lindesberg som sträcker sig från Stafettgatan 

till Stadsskogsvägen. 

Vidare behövs gång- och cykelbanor som länkar bostadsområdet till viktiga 

målpunkter i Lindesberg. Torphyttevägen bör vara prioriterad, eftersom den 

kommer utgöra en viktigt länk mellan Lindesby och norra delarna av Lindesberg. 

Gång- och cykelbanor till broarna vid Loppholmarna behöver även finnas, 

eftersom detta kommer bli den genaste vägen till centrala Lindesberg. Säkra 

skolvägar till Lindbackaskolan och Brotorpsskolan bör prioriteras. Dessa nås bäst 

via Stadsskogsvägen/Idrottsvägen, vilka i dagsläget inte har någon gång- eller 

cykelbana. 

Nya förskolor i området, exempelvis Solberga, bör med fördel ha en infrastruktur 

där så lite biltrafik som möjligt behöver åka på små villagator. Det är även viktigt 

att arbeta med åtgärder för att få fler att resa hållbart till/från målpunkter 

(exempelvis förskolor) i Lindesby. För att underlätta aktivt resande till de många 

arbetsplatser och målpunkter som finns i nordvästra Lindesberg bör det även 

anläggas en gång- och cykelbana längs hela Stafettgatan. 
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07

Utvärdering
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Prospect Title ( Ch a n g e In Master)

Utvärderingsmetod – övergripande för tätorten
Baserat på de aspekter som redovisats för respektive trafikslags attraktivitet, har 

ett antal utvärderingskriterier tagits fram. Genom en samlad bedömning baserat 

på utvärderingsmetoden går det att identifiera vilka brister på en mer 

övergripande nivå som finns kopplat till de fyra trafikslagen bil, kollektivtrafik, gång 

och cykel. En bedömning har gjorts utifrån hur väl dagens trafiksystem fungerar 

samt vilken potential det finns att förbättra trafiksystemet med de åtgärder som 

redovisas senare i rapporten. Samtliga åtgärdsförslag är kopplade till ett eller flera 

av de utvärderingskriterier som presenteras i bilden. 

Gång och cykel

▪ Säkra skolvägar – Hur väl det går att ta sig till förskolor och skolor på ett 
säkert vis till fots eller på cykel utvärderas. Saker som säkra passager och 
korsningspunkter samt förekomst av säker infrastruktur inkluderas. 

▪ Sammankopplat GC-nät – Hur väl olika länkar i GC-nätet kopplas till 
varandra, om det finns platser utan GC infrastruktur, samt barriäreffekter 
utvärderas här. 

▪ Attraktivitet – Här utvärderas huruvida gång och cykelresor i Lindesberg är 
enkla att genomföra, vetskapen om möjligheterna att gå och cykla finns, 
och ett aktivt arbete finns för att främja gång- och cykelresor. 

▪ Trafiksäkerhet – En utvärdering görs hur säkert det är att ta sig runt till fots 
och på cykel i Lindesberg. Korsningspunkter, hastigheter, passager och 
underhåll inkluderas här. 

▪ Konkurrenskraft – Hur väl gång- och cykelresandet står sig mot övriga 
trafikslag utvärderas. 
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Kollektivtrafik

▪ Konkurrenskraft – Hur väl kollektivtrafiken står sig mot övriga trafikslag 
utvärderas.

▪ Utbud – Antal linjer, avgångar och destinationer är avgörande för 
utvärderingen av utbudet av kollektivtrafik i en stad. 

▪ Attraktivitet – Korta restider, pålitlighet, hög turtäthet och god kvalitet och 

service är några av de saker som ger en attraktiv kollektivtrafik, och 

därmed utvärderas för Lindesberg. 

▪ Möjlighet till kombinationsresor - Tillgången till cykel- och bilparkeringar 

vid större hållplatser för kollektivtrafik utvärderas.

▪ Tillgänglighet till hållplatser – Har utvärderats genom att studera avstånd 

till hållplatser från bostadsområden och viktiga målpunkter.  

Bil

▪ Trafiksäkerhet –Hastighetsgränser, olycksstatistik och trafiksäkra 

korsningspunkter utvärderas. 

▪ Konkurrenskraft – Hur väl bilen står sig mot övriga trafikslag utvärderas.

▪ Framkomlighet – Hur väl det går att ta sig fram i tätorten med bil 

utvärderas. 

Figur 57, Utvärdering
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Utvärdering av nuläget  
I bilden till höger har en sammanvägs bedömning av dagens trafiksystem i 

Lindesberg gjorts. Bedömningen har dels tagit hänsyn till de platser och 

övergripande kommentarer som lyfts tidigare i kapitlet, dels en generell 

bedömning av hur väl trafiksystemet som en helhet fungerar. 

De kriterier som utvärderats har tilldelats poäng på en tregradig skala. Om endast 

en ”tårtbit” finns i bilden, har kriteriet tilldelats det sämsta betyget. Om tårtbiten 

är full har kriteriet fått ett bra betyg. 

Detta kapitel har endast redogjort för de delar i trafiksystemet som fungerar 

mindre bra. När utvärderingen i bilden till höger gjorts har dock samtliga bitar av 

trafiksystemet tagits hänsyn till, även de saker som fungerar bra redan idag.  

Bilen är det fordonsslag som får högst betyg i bilen till höger, eftersom det på ett 

övergripande plan anses gå att ta sig fram med bil i hela tätorten på ett säkert, 

konkurrenskraftigt och framkomligt vis. Med detta sagt finns det flertalet brister på 

specifika platser kopplat just till bilen. Kollektivtrafiken inom tätorten har i 

dagsläget en låg konkurrenskraft som en följd av bland annat dåligt utbud, låg 

attraktivitet och hållplatslägen som borde ses över. För gång och cykel varierar 

både kvaliteten och tillgången till infrastruktur stort inom tätorten. Stora brister 

finns främst kopplat till säkra skolvägar, saknade länkar och mjuka åtgärder för att 

öka hållbart resande. 

Sammantaget kan sägas att stora delar av dagens Lindesberg fungerar relativt väl 

med avseende på trafiken. Däremot finns ett antal specifika platser som har vissa 

utmaningar både för bil, kollektivtrafik och gång & cykel. Dessa utmaningar är av 

varierande storlek och på olika platser i tätorten, men kopplar ofta an till problem 

med säkerhet eller framkomlighet. 

Bondskogsvägen

Björken
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Figur 58, Utvärdering Lindesberg
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Åtgärdsförslagens påverkan på trafiksystemet
I bilden till höger har en sammanvägd bedömning av det framtida trafiksystemet i 

Lindesberg gjorts baserat på de fysiska åtgärder som finns redovisade i föregående 

kapitel. Bedömningen har tagit hänsyn till hur de olika åtgärdsförslagen bedöms 

förbättra trafiksituationen i tätorten. 

På nästa sida redovisas en utvärdering av varje område som har studerats i 

analysen. Utvärderingen på nästa sida visar framtidsbilden om de olika områdena. 

Bilderna visar hur de olika åtgärdsförslagen bidrar till en förbättrad trafiksituation 

för de olika färdmedlen. Samtliga utvärderingar på nästa sida har utgått ifrån det 

grundläge som presenterades på föregående sida. Inga nulägesbedömningar har 

gjorts för de olika fokusområdena, utan endast en utvärdering av en potentiell 

framtid med de åtgärdsförslag som presenterats. 

När utvärderingen av respektive fokusområde gjorts har det lokala perspektivet 

bekatats. Exempelvis har åtgärdsförslagen för Dalkarlshytteområdet utvärderats 

endast med avseende på hur trafiksituationen förbättras på den exakta platsen. 

Detta är i sin tur en liten pussebit i hela Lindesbergs trafiksystem. Därför behöver 

åtgärder göras på flera olika platser, som berör flera olika kriterier för att uppnå en 

önskvärd funktion i trafiksystemet som en helhet. 

Utvärderingarna på nästa sida är ett enkelt och snabbt sätt att få en överblick över 

vilka förbättringar som åtgärder inom ett specifikt område ger. Exempelvis går det 

att se att en satsning på infarterna från väg 50 & rastplatsen fokuserar på 

förbättringar för biltrafiken. Åtgärderna på Norra Stafettgatan visar i sin tur 

förättringar för kollektivtrafik, gång och cykel, men en minskad framkomlighet för 

biltrafiken, medans åtgärderna för Dalkarlshyttan och Arenana/Lindeskolan ger 

förbättringar för samtliga trafikslag. 

Bondskogsvägen

Björken
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Figur 59, Utvärdering med åtgärdsförslag
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87Figur 60, utvärdering respektive område
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Luleå kommun har ett initiativ som kallas 

för cykelbiblioteket. Initiativet finns även 

i andra kommuner i landet. För att öka 

andelen hållbara transporter så finns det 

möjlighet för medarbetare att låna cyklar 

från cykelbiblioteket. I cykelbiblioteket 

finns det även möjlighet att låna elcyklar 

och lådcyklar. 

Exempel på åtgärder från andra kommuner - cykel

Många kommuner i landet har testat olika typer av åtgärder för att 

främja resandet med cykel. Nedan beskrivs några exempel från olika 

kommuner. 
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Cykelfrämjandets kommunvelometer är 

en stor nationell granskning av 

kommunernas arbete med cykelfrågor. 

Granskningen belyser vilka styrkor och 

svagheter som finns i kommunen, samt 

möjliggör en jämförbarhet mellan 

kommer av liknande karaktär. 

https://cykelframjandet.se/kommunvelo

metern/

Certifiering av cykelvänliga arbetsplatser är ett 
bra sätt att uppmuntra de arbetsplatser som 
gör det lättare för medarbetare att cykla till 
jobbet och i tjänsten. Det finns fler olika system 
inom detta, men ett exempel är plattformen 
https://cykelvanligarbetsplats.se/.  

I bland annat Stenungsund, 

Borås, Gävle, Södertälje, 

Alingsås och Ljusdal arbetar 

man med att få fler att cykla 

på vintern genom kampanjer 

och erbjudanden om 

exempelvis gratis dubbdäck, 

reflexer och lysen.  
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För att främja gångresor har Huddinge precis startat ett pilotprojekt 

där de satt upp gångvägvisningsskyltar i centrala Huddinge. 

Bland annat Huddinge och Växjö kommun arbetar aktivt med att 

främja resor till fots. Kommunen har därför tagit fram en gångplan 

för kommunen. Planen pekar på ett antal insatsområden som är 

viktiga att arbeta med för att öka andelen resor till fots.  

Exempel på åtgärder från andra kommuner - fotgängare

Många kommuner i landet har testat olika typer av åtgärder för att 

främja gångresor. Nedan beskrivs några exempel från olika 

kommuner. 
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Flertalet kommuner arbetar aktivt med att skapa trygga och 

inbjudande tunnlar för fotgängare och cyklister. I exempelvis 

Täby kommun arbetar man aktivt för att rusta upp och öka 

tryggheten i kommunens gång- och cykeltunnlar genom en 

tunnelstrategi. 

I bland annat Katrineholm och Varberg har kommunen tagit 

fram planer och strategier för hur det offentliga rummet ska 

göras tryggare och mer inbjudande med hjälp av belysning och 

ljussättning. Detta skapar ett stadsrum som är vackert och 

tryggt att röra sig i till fots de mörka tiderna av dygnet. 
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Söderköpings kommun har ett initiativ som heter Trafikgården. 

Trafikgården är en trafikmiljö med gator och trafikmärken i miniatyr. 

Den är anpassad för barn i åldern 4-10 år. Här kan barn, i sällskap 

med vuxen, på ett verklighetstroget sätt lära sig trafikregler.

https://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/gront-

lek/trafikgarden/

Exempel på åtgärder från andra kommuner - skoltrafik

Många kommuner i landet har testat olika typer av åtgärder för att 

främja hållbara skolresor. Nedan beskrivs några exempel från olika 

kommuner. 

Global Designing Cities Initiative har 
publicerat en guide på hur gator kan utformas 
utifrån barns perspektiv. 

https://globaldesigningcities.org/streets-for-
kids/

Runbacka skolor fick 2019 en ny plats där föräldrar kan lämna av 

sina barn. Ytan ligger 150 meter från skolans entré och här är 

trafiken enkelriktad utan backande rörelser.

https://www.sollentuna.se/trafik--resor/Trafiksakerhet_2/Saker-

trafikmiljo-runt-skolor/Exempel-fran-arbetet-med-Sakra-

skolvagar/tryggare-trafikmiljo-vid-runbacka/

91

Cykelfrämjandet har tagit fram en handbok om cykellekar med tips på olika

cykellekar som kan används för inspiration till skolan och som även har tips

på lekar för barn i skolåldern.

Barn kan lära sig om aktiv transport och trafiksäkerhet på lekfulla sätt i alla 

åldrar. Att använda cykeln som en del av vardagen på skolan är ett bra sätt 

att uppmana till fysisk aktivitet, men det är också ett sätt för att ta med 

vanan utanför skolan. Genom cykellek tränar barnet balans, 

rumsuppfattning, avstånds- och fartbedömning. Detta är både för små och 

äldre barn och kan vara ett bra sätt för dem att använda cykeln genom 

samarbete. 

Mer inspiration kan hämtas på: https://cykelframjandet.se/wp-

content/uploads/2021/03/cykellek-pockethandbok-tryck.pdf.
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Slutsats 
Denna underlagsrapport till framtagande av en FÖP för Lindesbergs tätort har 

beskrivit och analyserat tätortens trafik- och transportsystem. Detta har gjorts för 

samtliga trafikslag; motortrafik, kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik. Syftet 

med utredningen är att genom en nulägesanalys identifiera brister och behov samt 

föreslå åtgärdsförslag. Dessa ska i sin tur bidra till att utveckla Lindesberg i en 

riktning som medför att det ska vara enkelt, tillgängligt och möjligt att resa med 

samtliga trafikslag inom tätorten. 

På en övergripande nivå har de olika trafikslagen utvärderats genom en samlad 

bedömning. Denna har gjorts utifrån hur väl dagens trafiksystem fungerar, samt 

vilket potential som finns för förbättring. Samtliga åtgärdsförslag i rapporten 

kopplar till de utvärderingskriterier som tagits fram grundat i viktiga aspekter för 

respektive trafikslags attraktivitet. 

Resultaten av utredningen påvisar att det finns en utvecklingspotential för 

Lindesbergs tätort, både med avseende på infrastruktur och strategier/planer på 

kommunnivå. Nedan listas några av de viktigaste punkterna som återkommer i 

rapporten, och som anses särskilt viktiga för att utveckla och förnya Lindesbergs 

transportsystem:

• Mål, strategier och visioner om trafiksystemets utveckling bör tas fram och 

förankras politiskt. 

• Det saknas i dagsläget ett aktivt arbete med att främja hållbara resor inom 

kommunen.

• För att stärka kollektivtrafikens attraktivitet och tillgänglighet behöver dess 

utformning ses över, både med avseende på förbättrad infrastruktur och utbud, 

men även påverkansåtgärder för att öka antalet resenärer. 
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• Den barriäreffekten som Bottenån och järnvägen utgör kan komma att bli större 

problem då orten växer. På sikt kan fler planskilda korsningar och broar 

behövas.

• Hastigheterna i tätorten är höga. Detta behöver åtgärdas, främst med tanke på 

trafiksäkerhet.

• Vid framtida planering av verksamheter som alstrar stora trafikmängder, bör 

man ta hänsyn till det omkringliggande gatunätets kapacitet och utformning i 

hög grad. Detta för att undvika att skapa nya problem med stora trafikmängder 

på små villagator. 

• Vid exploatering av nya bostadsområden behöver kommunen säkerställa att 

dessa har god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelinfrastruktur, redan 

vid inflytt.

Utifrån den bedömning som gjorts under arbetet med denna studie finns det 

platser och åtgärder som bör prioriteras högre än andra, likväl är det vissa av 

åtgärdsförslagen som sannolikt kan vara för omfattande att genomföra på en och 

samma gång till följd av dess omfattning. Det finns olika sätt att öka förståelsen 

kring vilka fysiska åtgärder som bör prioriteras. En viktigt del bör dock vara att 

skapa en bra bild av hur invånare i Lindesberg rör sig i dagsläget, och hur de vill 

röra sig i framtiden. Detta kan exempelvis göras med en RVU med riktade frågor 

kring färdmedel och olika stråk och passager. Med ett bra underlag kring den 

typen av frågeställningar är det sannolikt lättare att göra en bedömning om vilka 

åtgärder som bör prioriteras. Samtidigt är det också viktigt att påpeka att de 

åtgärdsförslag som tagits fram i denna studie ofta utgår från att göra situationen 

så bra som möjligt. Med det sagt är det viktigt att förbättra situationen i den 

utsträckning som det är finansiellt rimligt, än att inte göra något alls.
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Utöver förändringar i den fysiska miljön bör det också analyseras vilka regleringar 

och styrmedel Lindesberg kan använda sig av för att uppnå en önskad utveckling 

av transportsystemet. Detta kan exempelvis ske genom att integrera kriterier och 

principer som främjar hållbara resor i olika planeringsskeden såsom restidskvoter 

vid lokalisering av nyexploateringar, eller krav på cykelparkering vid bostäder, 

handel och kontor. Andra viktiga styrmedel är tillgång till och kostnad för parkering 

av bilar som kan minska både bilinnehav och bilresandet. Även här krävs en 

planering som innebär att attityd- och beteendepåverkande åtgärder kan förhöja 

effekten av ny eller förbättrad infrastruktur. Det finns också en stor potential att 

öka det hållbara resandet i kommunen baserat på befintlig infrastruktur och 

utbud, enbart genom god information och kampanjer.
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Exempel på alternativa vägar utan Prästbron 

Dalkarlshyttan
- Lindesby

7 min tidsskillnad

Björkhagaskolan
- Lasarettet

7 min tidsskillnad

Resecentrum
- Arenan

10 min tidsskillnad
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WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med 
cirka 50 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 
att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och 
välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

W SP Sve r i g e  AB

Arenavägen 7

121 88 Stockholm-Globen

wsp.com
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Bakgrund  

Det finns ett antal olika frågor som behöver belysas gällande trafikförsörjningen av 

nordvästra Lindesberg. Lindesbergs kommun har därför gett VAP VA-Projekt AB i 

uppdrag att analysera framtida struktur för trafiklösningar i området.  

Utredningen ska omfatta flera aspekter när det gäller transportsystemet i området: 

• Det pågår en planering för nya bostäder inom Lindesbyområdet. En struktur 
för kommande trafikförsörjning av området behöver redovisas.  
 

• Trafik till arenan i Lindesberg medför målkonflikter i angränsande trafiknät och 
en plan för mer ändamålsriktiga kopplingar behöver utredas. 
 

• Förslag till huvudgator och lokalgator redovisas inom utredningsområdet. 
 

• Huvudstråk redovisas för framtida kollektivtrafik. 
 

• Ta fram förslag till GC-nät i området utifrån gällande cykelplan. 
 

• Översiktligt analysera områdets framtida kopplingar mot väg 50. 

 

Utredningen ska samordnas med riktlinjer och beslut i kommunens gällande strategiska 

dokument. Översiktsplanen för Lindesberg, fördjupningar av översiktsplanen för 

centrala Lindesberg samt Cykelplanen är viktiga dokument att beakta i det arbetet med 

trafikutredningen. 

Arbetet med trafikplanen har pågått under hösten 2018 – januari 2019 i samarbete 

med Samhällsbyggnad Bergslagen, där i första hand planarkitekt Kjell Jansson och 

trafikingenjör Håkan Blaxmo deltagit i arbetet. 
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Förutsättningar 

Utredningsområdet 
Området som omfattas av trafikutredningen illustreras under figur 1. Området har 

även en fokusdel, där mer detaljerade studier ska göras gällande målpunkter, 

parkering, GC-rörelser och funktionsindelning av gator mm. 

Området omfattar bebyggelse med blandade funktioner såsom industri- och 

handelsverksamheter, utbildningsverksamhet samt bostadsbebyggelse. Området 

omges av starka vägstråk med väg 50 på västra sidan och Bergslagsvägen på den östra 

sidan.

Figur 1 Avgränsning för trafikutredning inom röd markering, fokusområde med blå markering.  
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Nuvarande markanvändning 

Markanvändningen i området är uppdelad mellan det stora verksamhetsområdet i 

norra och mellersta delen av utredningsområdet och områden för bostäder samt 

skola/idrott i den sydvästra delen. 

Industriområdet består av blandade verksamheter från större industriföretag typ 

Meritor till mindre etableringar med lätt industri och hantverk. På senare år har en del 

externhandel även etablerats i området. 

I den sydöstra delen av området ligger Brodalen, som är ett etablerat bostadsområde 

med mestadels villabebyggelse med ett finfördelat vägnät. Väster om Brodalen ligger 

Lindesby som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Lindesberg1 som ett 

prioriterat delområde för tillkommande bostadsbebyggelse. Delar av området har 

utsikt mot Lindesjön och bedöms ha möjligheter att utvecklas till ett attraktivt och 

relativt centrumnära bostadsområde. Kommande bebyggelse är tänkt att 

karaktäriseras av småhusbebyggelse och/eller mindre flerfamiljshus. 

Det finns skol- och idrottsområden som är mycket viktiga målpunkter för barn och 

ungdomar. I västra delen av området intill Fotbollsgatan finns det träningsanläggning 

med flera bollplaner med bred verksamhet för ungdomar. Vidare i den mellersta och 

östra delen ligger Brotorpsskolan med ishall och idrottsplats. Skolan kommer att 

byggas om och utökas, tillsammans med omgivande idrottsanläggningar blir det en 

central målpunkt i området. 

I den södra delen ligger den relativt nybyggda Lindesberg Arena som tillsammans med 

Lindeskolan som är gymnasieskola, bildar ytterligare ett viktigt målkluster för barn och 

ungdomar. Arenan är en modern multiarena med plats för både elitidrott samt 

skolgymnastik och vanliga motionärer. Parkeringen vid arenan har knappt 200 platser 

samt Lindeskolan ca 70 platser. 

 

 

  

                                                           
1 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Målpunktsanalys 

För att få underlag till analys av anspråk på tranportrörelser i området, speciellt gång- 

och cykelrörelser, har en målpunktskarta tagits fram. Kartan visar viktiga målpunkter 

för olika slags resor i och närmast intill utredningsområdet. 

Det finns flera mycket viktiga målpunkter i området. I den södra änden finns 

Lindeskolan med Lindesberg Arena. Det är en målpunkt med mycket stora gång- och 

cykelrörelser under stora delar av dygnet. Det finns goda gång- och cykelkopplingar 

mot centrum samt norrut i stråket mot Brotorpsskolan. Däremot är tillgängligheten 

med personbil något sämre eftersom vägnätet har brister i utformning och är på olika 

sträckor inte utformad efter sin trafikuppgift. Den ökade trafiken till arenan har även 

påverkat intilliggande boendemiljöer på ett negativt sätt ur bland annat 

bullerhänseende. 

Befintliga cykelvägar har redovisats på målpunktskartan för att illustrera hur väl de 

olika målpunkterna är kopplade mot cykelvägnätet. De viktigaste målpunkterna för 

barn och ungdomar, skola/förskola samt Idrott/fritid, har kopplingar mot befintligt GC-

nät. Däremot saknas tvärgående GC-förbindelser (väst/öst) i den södra delen av 

utredningsområdet. 

De större arbetsplatsområdena i mellersta och norra delen av området har dock låg 

standard på gång- och cykelvägsnätet. Gång- och cykelplanen2 för Lindesberg pekar på 

omfattande brister inom utredningsområdet och föreslår ett stort antal nya stråk. 

 
 
Målpunkt Idrott/fritid 
 
 
 
Målpunkt Skola/förskola 
 
 
 
Målpunkt Omsorg/sjukvård 
 
 
 
Målpunkt Större arbetsplats 
 
 
Målpunkt Centrum med handel/service 
 
 
 
Befintliga Cykelstråk  

                                                           
2 Gång- och cykelplan, Lindesbergs kommun AKK2015/447-20 
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Vägsystem – nuvarande trafikuppgifter och funktion 

Vägtyperna i ett tätortssystem kan enligt TRAST-metodiken3 generellt delas upp i tre 

funktionella delar - frirum, mjuktrafikrum och transportrum.  

I frirummet ska inte biltrafik förekomma. Det är de oskyddade trafikanterna och de 

lekande barnens område. Till områden med frirumskaraktär tillhör gång- och 

cykelnätet, parker, lekplatser, rekreationsområden och torg med mera. Frirummen ska 

skapas för att ge trygga och rofyllda miljöer för oskyddade trafikanter som kan främja 

möjligheter till möten mellan människor. 

Mjuktrafikrummet omfattar ett nät där biltrafiken kan integreras med gång- och 

cykeltrafikanter. Mjuktrafikrummet har delats upp i två funktioner, en typ med lokal 

funktion motsvarande en villagata utan genomfartstrafik samt en typ med 

uppsamlande funktion motsvarande en stadsgata som ansluts med gator av lokal 

funktion. Dessa trafikrum ska ges låga anspråk på hastighetsfunktionen. 

Transportrummet tillhör ett nät där motorfordonstrafiken ska prioriteras för att kunna 

ge funktion för kapacitet och framkomlighet och inriktningen bör vara att separera 

trafiken från andra trafikantgrupper. Även transportrummet delas upp i två funktioner, 

en typ med matande funktion motsvarande riksvägstrafik med höga anspråk på 

kapacitet och framkomlighet. Gång- och cykeltrafikanter ska vara separerade i detta 

nät och konflikter med korsande oskyddade trafikanter ska vara planskilda. Den andra 

typen är av länkande funktion motsvarande kommunal huvudgata som kan utgöra 

koppling mot eller mellan det primära transportrummet. Även i detta rum ska 

oskyddade trafikanter vara separerade och vid korsande konflikter bör dessa vara 

planskilda. För transportrummet ges hastighetsanspråket högre prioritet jämfört med 

mjuktrafikrummet. 

Differentiering av trafiknäten, där respektive nät tilldelas olika funktioner, innebär 

också att respektive nät ska utformas för att tillgodose respektive funktion. 

Harmoniserar gatans utformning med funktionen kan oftast problem med exempelvis 

för höga hastigheter eller olika typer av trafiksäkerhetsproblem undvikas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                                           
3 TRAST Trafik för en attraktiv stad, Handbok utgåva 3 SKL m fl 
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Primärt transportrum – matande funktion (80/90/100 km/h) 

Sekundärt transportrum - länkande funktion (50/60 km/h) 

Mjuktrafikrum – uppsamlande funktion (40 km/h) 

Mjuktrafikrum – lokal funktion (30 km/h) 
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Strategisk planering 

ÖP och FÖP 

Den översiktliga fysiska planeringen har fördjupats i en FÖP4 för Lindesberg stad. Det 

aktuella utredningsområdet berörs av ett antal prioriterade delområden som nämns i 

FÖP:en. 

Lindesbergs Arena och tillkommande bostadsbebyggelse i anslutning till arenan ingår 

som en del i den yttre stadskärnan. Arenaområdet är en viktig målpunkt och det är 

viktigt att förstärka kopplingarna mot stadskärnan och resecentrum. Arenaområdet 

utgör en viktig parkeringsreserv som komplement till parkeringsfunktioner i den 

centrala stadskärnan för att säkerställa tillgänglighet till handel och service. 

Arenaområdet saknar i dagsläget en väl fungerande trafikförsörjning eftersom 

anslutande vägnät har en funktion som inte motsvarar behoven som uppstår från 

tyngre godstransporter och de tidvis stora trafikrörelser som uppstår vid evenemang. 

Söder om Lindeskolan finns ett utredningsområde som är utpekat med möjligheter för 

exploatering av bostäder. Området har hög attraktivitet för bostadsbebyggelse med 

tanke på läget och utsikten mot Lindesjön. Trafikförsörjning av området kan ske via en 

förlängning av Gruvgatan samt koppling västerut mot kommande exploatering vid 

Lindesby. 

Ett större område för bostadsutveckling är i FÖP-dokumentet redovisat vid Lindesby. 

Ambitionen i planen är att skapa förutsättningar för ett område med attraktiva 

bostäder, där bebyggelsen karakteriseras av småhusbebyggelse eller mindre 

flerfamiljshus. Området bör trafikförsörjas via Torphyttevägen och vidare österut mot 

Bergslagsvägen. Det kommer även att krävas en ny vägkoppling norrut för att försörja 

området mot Fotbollsgatan och väg 50. Området behöver även gång- och 

cykelkopplingar mot både centrum och de båda större skolområdena. 

Den norra delen av utredningsområdet upptas av verksamheter. Fördjupningen av 

översiktsplanen pekar på att dessa verksamheter ska kvarstå och utvecklas vidare. 

Utformning av Fotbollsgatans koppling mot väg 50 är en viktig fråga i fortsatt planering. 

Det saknas till stor del gång- och cykelvägar inom det norra industriområdet och det är 

därför viktigt med åtgärder för att dessa funktioner kan utvecklas och förstärkas. 

Söder om utredningsområdet finns ett mindre område (Parkudden) markerat för 

utveckling av fritid- och rekreation. 

 

  

                                                           
4 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Plan för framtida trafikförsörjning Nordvästra Lindesberg 

En tydlig strukturering av vägnätet i olika funktioner kan ge möjlighet att planera för ett 

nät som är anpassat för den uppgift som systemet behöver ha med avseende på 

framtida krav och behov. En viktig aspekt i denna uppdelning är den översiktliga 

planeringens avsikter avseende områdets bebyggelseplanering med dess 

funktionsindelning av bostads- och verksamhetsområden, se även sid 11-12. 

Framtida funktionsuppdelning av vägnät 

Mycket av nuvarande strukturer kan även utgöra bas för funktionsindelningen i ett 

framtida vägsystem. Kopplingarna mot väg 50, Fotbollsgatan och Bergslagsvägen, ska 

ses som transportrum med viktig funktion för motorfordonstrafiken. Utformningen av 

dessa stråk bör därför vara anpassad till trafikuppgiften, vilket innebär att passager på 

sträcka bör undvikas. Utformningen bör inriktas mot att passager lokaliseras till 

korsningspunkter med cirkulationsplatser eller görs planskilda. 

I syfte att skapa strukturer för trafikförsörjning av tillkommande bebyggelse inom 

Lindesbyområdet behöver en ny länk med uppsamlande funktion skapas mot 

Fotbollsgatan och väg 50. Denna länk kommer även ge ökad tillgänglighet till 

Lindesbergs Arena, se även fördjupning sid 19. I FÖP för Lindesbergs stad pekas på 

möjligheten att förlänga Torphyttevägen mot Ishockeygatan. Det finns dock ett antal 

argument för att länken istället bör möjliggöras genom en förlängning av 

Torphyttevägen mot Stafettgatan. Stafettgatans koppling mot Fotbollsgatan är utförd 

som cirkulationsplats och har därför betydligt bättre möjlighet att hantera de ökade 

svängrörelser som uppstår jämfört med en vanlig fyrvägskorsning. Dessutom kan 

påverkan mot skol- och idrottsområdet Brotorpsskolan minskas om en del av trafiken 

kan ledas av redan vid Stafettgatan.  

Därutöver bör även Siggebohyttevägen ses som en väg med uppsamlande funktion. I 

det norra verksamhetsområdet blir Stafettgatan det naturliga stråket för den 

uppsamlande funktionen inom området. För denna norra del av Stafettgatan kan det 

vara motiverat att öka hastighetsanspråket mot bakgrund av stor andel yrkestrafik och 

få oskyddade trafikanter. 

Huvudstråk för kollektivtrafik 

Nuvarande huvudstrukturer för kollektivtrafiken i utredningsområdet för trafik från 

norra länsdelen in mot resecentrum är Bergslagsgatan respektive Fotbollsgatan. Dessa 

stråk har en länkande funktion (sekundärt transportrum) och bör även fortsättningsvis 

utgöra huvudstruktur. 

Förslaget att förlänga Torphyttevägen mot Stafettgatan skapar ett nytt stråk mellan 

centrum och väg 50. Förhållandet att stråket kan angöra viktiga målpunkter som 

Lindeskolan och Lindesbergs Arena gör det intressant som ett framtida stråk för 

kollektivtrafik. Befintlig och tillkommande gatustrukturer bör därför anpassas för att 

kunna klara framtida kollektivtrafik.  
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Huvudstråk för gång- och cykeltrafiken i Nordvästra Lindesberg 

Den nuvarande cykelinfrastrukturen i utredningsområdet uppvisar stora brister. Det är 

viktigt att planera för nya gena stråk för cyklister inom utredningsområdet så att 

antalet korta bilresor kan minskas i tätorten och därigenom öka hållbarheten i 

transportsystemet. Då det finns stora målpunkter i området, både skolor och stora 

arbetsplatser, är det viktigt att dessa punkter görs tillgängliga för gång- och 

cykeltrafiken.  

I den gång- och cykelplan som finns upprättad för Lindesbergs kommun har brister 

analyserats och dokumenterats. Det finns även förslag i dokumentet på åtgärder för att 

komma tillrätta med bristerna. Utöver dessa kända brister behöver även nya strukturer 

tillkomma för att tillgängliggöra nya bostadsområden i Lindesbyområdet för gående 

och cykeltrafikanter. 

För de gator som funktionellt utgör uppsamlande stråk för biltrafiken bör det även 

finnas framkomliga och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter. Det innebär att 

Torphyttevägen, Siggebohyttevägen och Stafettgatan behöver kompletteras med 

separerade gång- och cykelstråk för att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

Förslagen omfattar delvis gatuavsnitt med närliggande bebyggelse och viss 

intrångsproblematik. Vid utformning av gång- och cykelbana för befintlig del av 

Torphyttevägen bör sektionen omfördelas så att gång- och cykeltrafiken överförs till 

ena sidan, så att det därigenom skapas önskvärd bredd utan att stora intrång i 

intilliggande tomtmark blir nödvändiga. För Stafettgatan finns bitvis tillräcklig bredd 

inom befintligt vägområde för att möjliggöra en separat gång- och cykelbana. 

Vid en prioritering ska Torphyttevägen och Stafettgatan utföras i första hand medan 

Siggebohyttevägen kan utföras i ett uppföljande utbyggnadssteg.  

Den nya bebyggelsen vid Lindesby bör utformas med gång- och cykelvägskopplingar 

norrut mot Torphyttevägen/Stafettgatan samt söderut mot centrala Lindesberg.  
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Tätortens framtida koppling mot väg 50 

Väg 50 passerar väster om Lindesbergs tätort. Det finns tre stycken anslutningar mot 

tätorten – södra, mellersta och norra anslutningen. Samtliga anslutningar är 

plankorsningar utformade med separata körfält för vänstersvängande trafik. Den södra 

och norra anslutningen är trevägskäl medan den mellersta är ett förskjutet fyrvägskäl. 

Både den södra och mellersta anslutningen är försedda med hastighetskameror (ATK). 

Utformning och placering av dessa trafikplatser är en ständigt återkommande 

diskussion mellan kommunen och Trafikverket. Ett genomgående problem för alla tre 

korsningspunkter är att de är olycksdrabbade.  

Den södra trafikplatsen är mest belastad av trafik eftersom stor andel av trafiken 

till/från Lindesberg sker i relationen söderut mot Örebro. Dessutom finns det en 

koppling med väg 249 från Arboga i den södra anslutningen. Nackdelen med denna 

anslutning är att trafiken behöver köra ca 4 km på lokalväg för att komma fram till 

centrum. På sträckan gör trafiken även negativa intrång i ett vattenskyddsområde samt 

intilliggande boendemiljöer. 

Den mellersta anslutningen har en bra koppling mot norra delen av tätorten och 

speciellt det norra verksamhetsområdet är tillgängligt från denna anslutning. Om 

målpunkten däremot är i centrala Lindesberg upplevs anslutningen som en omväg för 

relationen söderut mot Örebro. 

Den norra anslutningen har en bra koppling mot centrala Lindesberg via 

Bergslagsvägen. Anslutningen används för norrgående relation på väg 50/68. 

Eftersom varken den södra eller den mellersta anslutningen ger riktigt bra tillgänglighet 

till centrala Lindesberg har det diskuterats att utreda möjligheten till en ny trafikplats 

mer centralt, någonstans i höjd med Torphyttan. Det finns väldigt många aspekter att 

beakta i denna fråga såsom intrångsfrågor, samhällsekonomi mm. Denna utredning 

tittar endast översiktligt på hur en sådan lösning skulle passas in kommunens 

trafikstrukturer och övrig stadsbyggnadsplanering. En ny anslutning skulle generera 

minst 5 000 fordon per dygn inklusive tung trafik, vilket innebär att sträckan kommer 

att påverka intilliggande bostadsmiljöer. Principiellt finns det två huvudalternativ för 

att nå centrala Lindesberg från väg 50 vid Torphyttan – antingen genom 

Brodalenområdet fram till Bergslagsvägen eller via arenaområdet och en ny koppling 

mot centrum över Torphytteån, se bild på sid 18. 

Länk via Brodalen 

Ett förslag till ny vägkoppling mot centrum via Torphyttevägen ger upphov till många 

allvarliga invändningar. Ett stråk genom Brodalen med relativt stora trafikmängder och 

tung trafik skulle göra betydande intrång i befintliga och planerade boendemiljöer. En 

sådan lösning ligger heller inte i linje med de intentioner som finns för området i den 

fördjupade översiktsplanen. Torphyttevägen saknar också den standard som 

efterfrågas för en infartslänk mot Lindesberg. Vägen har många korsningar och 

direktutfarter i västra delen och skulle behöva en genomgripande ombyggnad för den 

nya funktionen, vilket skulle ge stora intrång i befintliga boendemiljöer. 
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Norra infarten 

Mellersta infarten 

Södra infarten 

Alternativ infart 

Lindesby 1:13 
Lindesby  

   1:65 

1:36 
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Länk via Arenaområdet 

En vägkoppling förbi skol- och arenaområdet vid Lindesbergs Arena har på samma sätt 

som alternativet genom Brodalen ett antal mycket svåra utmaningar. 

En ny länk skulle behöva passera via Nyborgsgatan bakom Lindeskolan. Sträckan 

behöver breddas och några fastigheter i anslutning till skolan behöver rivas för att ge 

plats för stråket. Stråket skulle påverka bullersituationen runt skolan och ge 

olycksrisker för alla oskyddade trafikanter som passerar till och från skolan. Vid passage 

av Bottenån krävs en ny bro. Anslutningen till centrumsidan kan göras med olika 

alternativ men generellt så saknar de anslutande vägnäten den standard som förväntas 

av en länk med infartsfunktion. 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att en ny trafikplats på väg 50 vid Torphyttan inte 

skulle få avsedd effekt. Om inte betydande intrång i befintliga miljöer görs så saknar 

förslaget realism eftersom den tillkommande trafiken mot centrum inte skulle kunna 

anslutas mot något stråk med tillräcklig kapacitet/framkomlighet genom Brodalen- 

eller Arenaområdet. 

Vilken anslutning på väg 50 bör prioriteras för framtiden? 

Väg 50 har en viktig del i vägtransportsystemet. Vägen ingår på nationell nivå som en 

del i det funktionellt prioriterade vägnätet. Sträckan förbi Lindesberg är även primärled 

för farligt gods. Det innebär att framkomligheten i huvudriktningen är viktig ur ett 

nationellt perspektiv, vilket bland annat påverkar utformningen av korsningspunkter 

med lokalvägnät. Ur ett lokalt kommunalt perspektiv är dock frågor som rör trafik-

säkerheten och lokaltrafikens tillgänglighet i korsningarna ofta mer prioriterade frågor. 

Anslutningarna till Lindesberg är utformade som så kallade typ C-vägskäl. I nuläget 

föreligger inga kapacitetsproblem men höga hastigheter på väg 50 och ökande 

trafikmängder kommer att skapa trafiksäkerhetsproblem på sikt i korsningarna. 

Den södra och mellersta infarten har störst betydelse för tätorten eftersom den största 

delen av trafiken är riktad söderut. Den södra infarten är mest trafikbelastad men det 

är ungefär lika stora trafikmängder som kör till/från tätorten vid de båda 

anslutningarna. Den norra anslutningen har en viktig länkande funktion i riksvägs-

systemet men den har ett ocentralt läge gentemot Lindesbergs centrum. 

Logiskt skulle därför den södra anslutningen vara den mest prioriterade för en framtida 

ombyggnad till en mer trafiksäker och framkomlig trafikplats. Det finns dock några 

starka argument som talar mot detta alternativ. Avfartens läge påverkar restiden 

eftersom Örebrovägen (väg 860) från korsningspunkten med väg 50 fram till centrala 

Lindesberg vid Sundsbron är hela 4 km lång och hastighetsbegränsad till 50 km/h på 

stora delar av sträckan. Hela sträckan ingår dessutom i vattenskyddsområdet Rya. Det 

saknas skyddsåtgärder av täkten och en stor del av vägsträckan ingår dessutom i den 

primära skyddszonen, där känsligheten vid olyckor är som störst. En prioritering av den 

södra anslutningen kan leda till ökad genomfartstrafik på Kristinavägen samt öka 

riskerna för negativ påverkan på vattentäkten.  
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En ombyggnad av den mellersta anslutningen till en mer säker och tillgänglig trafikplats 

skulle skapa en central nod mot Lindesberg med god tillgänglighet för den tunga 

trafiken mot viktiga målpunkter i det norra verksamhetsområdet. Nya vägkopplingar 

mellan Stafettgatan och Torphyttevägen skulle även kunna ge ökad tillgänglighet för 

långväga trafik mot Arenaområdet. En förbättrad korsningspunkt kan även locka tung 

trafik norrifrån att använda den mer trafiksäkra mellersta anslutningen vid målpunkter 

i det norra verksamhetsområdet. 

Hur korsningspunkten ska utformas, cirkulationsplats eller planskild korsning, behöver 

utredas vidare av Trafikverket. Med tanke på vägens strategiska ställning bör 

inriktningen vara att korsningen utformas planskild för att upprätthålla 

framkomligheten på väg 50. 

Om den mellersta anslutningen prioriteras bör trafikstyrande åtgärder genomföras för 

att i första hand styra tung trafik från den södra anslutningen till den mellersta. Utöver 

det bör även hastighetssänkande och skyddande åtgärder genomföras på Örebrovägen 

(väg 860) för att minska risken för olyckor och styra över trafik till mer ändamålsenliga 

vägsträckor. 

  

ÅDT 4 400 

ÅDT 4 890 

ÅDT 5 990 

ÅDT 3 800 

Södra infarten 
ÅDT 5 990 

ÅDT 8 430 

Mellersta infarten 
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Trafikförsörjning av Lindesbergs arena 

Lindesberg Arena är en målpunkt som tidvis genererar stora trafikmängder. Det finns 

ca 185 parkeringsplatser vid arenabyggnaden, vilket göra att det kan uppstå 

omfattande trafikrörelser i samband med större evenemang.  Dessutom genereras en 

del tyngre godstransporter både till arenan men även till den intilliggande Lindeskolan. 

Gatunätet som belastas vid trafik till arenan består av ”villagator” och är därför inte så 

väl anpassat för trafikuppgiften. Det finns dessutom i princip inget alternativ till 

Djupdalsgatan, vilket är en sårbarhet och skulle kunna innebära problem för 

exempelvis räddningstjänsten vid en större händelse i arenan. 

Inom ramen för utredningen har ett resonemang om alternativa lösningar för 

trafikförsörjning av arenaområdet förts. En möjlighet är en ny brokoppling över 

Bottenån mot centrum med en förlängning av Norrtullsgatan eller via Smedjegatan.  

Alternativet skulle ge goda möjligheter att minska sårbarheten på Djupdalsgatan för att 

fördela trafiken samt skapa nytt stråk för kollektivtrafiken för att bättre angöra 

arenaområdet. Det finns dock stora motstående intressen runt Gamla Lasarettet och 

kyrkogården som begränsar möjligheterna till detta alternativ och Smedjegatan har 

stora begränsningar i vägstandarden. En fördjupande utredning krävs för att säkerställa 

om detta alternativ överhuvudtaget är realistiskt. 

En alternativ koppling mot väster hade varit möjligt men är i princip bortbyggd i och 

med utformningen av den förlängda Nyborgsgatan. Gatan är utformad med smal 

sektion och direktutfarter på ett sådant sätt att den inte rimligen kan utgöra en länk för 

genomfartstrafik mot arenan. 

Utan alternativ vägkoppling mot centrum så kommer trafikförsörjningen av 

arenaområdet att ske via Djupdalsgatan/Torphyttevägen. Det är ingen optimal lösning 

men om den föreslagna kopplingen av Torphyttevägen mot Stafettgatan genomförs, 

kommer trafiken delvis föras över till mer ändamålsenliga gatusystem. 

Torphyttevägen har i dagsläget drygt 3000 fordon per dygn men maxtrafiken kan tidvis 

vara hög i samband med evenemang. Det finns 36 st direktutfarter och 12 st korsningar 

utmed Torphyttevägen och dessa utgör olycksrisker samt minskar framkomligheten på 

vägen. I syfte att minska risken för konflikter bör därför möjligheten utredas att minska 

antalet lokalvägskopplingar och direktutfarter mot södra delen av Djupdalsvägen samt 

Torphyttevägen.  

Trafikförsörjning till/från Lindesbergs Arena bör styras till Torphyttevägen. Trafik 

till/från arenan via Siggebohyttevägen bör undvikas och på olika sätt regleras för att 

minska konflikterna med gång- och cykeltrafiken till Brotorpsskolan. 
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Till/från Väg 50 

Till/från 

Bergslagsvägen 

Till/från Centrum 
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Trafikförsörjning av Lindesby-området 

Med utgångspunkt från inriktningen i den fördjupade översiktsplanen om exploatering 

av nya bostäder i Lindesby, har ny detaljplan för Lindesby 1:13 tagits fram.  

Planförslaget möjliggör för uppförande av minst 20 friliggande enbostadshus samt 

förskola. Trafiken från planområdet uppskattas generera 100-200 fordon/dygn. 

Detaljplanen och gatunätet inom planområdet är utformad för att hantera 

lokaltrafikrörelser i första hand.  

Gatufunktionsprincipen kan även överföras på kommande nya områden i Lindesby 

söder om det nu aktuella området, det vill säga utformning med mjuktrafikrum av 

lokalgatukaraktär för silning av områdets egna trafik. Gatorna ansluts sedan mot 

förlängda Torphyttevägen med uppsamlande funktion mot väg 50 eller centrum.  

Det bör finnas en lokalvägskoppling inklusive gång- och cykelbana mot Gruvgatan som 

en planeringsförutsättning vid fortsatt utbyggnad av Lindesby söderut. 

Enligt tidigare redovisad plan för funktionsuppdelning av vägnät kan den mot 

Stafettgatan förlängda Torphyttevägen utgöra ett huvudstråk för kollektivtrafiken i 

framtiden. Ett hållplatsläge i detta nya stråk i höjd med planområdet skulle ge 

acceptabel tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer med ca 200-300 m gångavstånd. 

Detta förhållande skulle tyda på att det blir mindre angeläget att nyttja de lokala 

gatorna av mjukrumskaraktär i planområdet för busstrafik. Det skulle i sin tur tala för 

att hålla ner vägbredden på Torphyttevägen i planområdet till 6.5 m i stället för 7.5 m 

för att öka efterlevnaden av en hastighetsgräns på 40/50 km/h. 
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Möjlig anslutning till  

”Nya” Torphyttevägen 
Ansluts till ”Nya” 

Torphyttevägen 

Länk av uppsamlande karaktär 40 km/h 

Lokalvägar av mjukrumskaraktär 30 km/h 
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Sammanfattande analys 

Lindesberg utvecklas och nya bostads- samt verksamhetsområden kommer bland 

annat att etableras i den nordvästra delen av tätorten. Det innebär att nya strukturer 

och behov uppkommer i transportsystemet, vilket vid en framåtsyftande 

samhällsplanering kräver att bebyggelse- och trafikplanering är integrerad.  

Det nu aktuella dokumentet utgår från den översiktliga fysiska planeringen och 

beskriver de planeringsförutsättningar som kommunen behöver beakta för att skapa 

ett framtida fungerande transportsystem i den nordvästra delen av Lindesberg. 

För att på sikt klara trafikförsörjning av tillkommande bostadsområden i nordvästra 

Lindesberg krävs ett nytt uppsamlande stråk som kopplar ihop Brodalen/Lindesby-

området med Fotbollsgatan och väg 50. Ett sådant stråk kommer även förbättra 

tillgängligheten till Lindesbergs Arena samt ge Räddningstjänsten ökad flexibilitet vid 

räddningsinsatser i skol- och arenaområdet. 

Möjligheten att ytterligare öka tillgängligheten till Lindesbergs Arena med en 

vägkoppling mot centrum bedöms mindre realistisk mot bakgrund av de kostnader och 

intrång som skulle uppstå. 

Utredningsområdet saknar en del viktiga länkar i gång- och cykelvägnätet. De förslag 

som finns i kommunens GC-plan kompletterat med förslagen i den nu aktuella 

utredningen gällande förtätning av stråk för gång- och cykel bör genomföras för att 

främja ökad cykelanvändning och därigenom bidra till ett mer hållbart 

transportsystem. 

Inom ramen för utredningen har även frågan om en ny punkt för angöring mot tätorten 

från väg 50 studerats översiktligt. Utgångspunkten har varit en mer centrerad punkt 

som ökar tillgängligheten mellan stadskärnan i Lindesberg och väg 50. I analysen av 

detta framgår att en sådan koppling med ökade trafikmängder och negativ påverkan 

från tung trafik kommer att medföra mycket stora intrång i befintliga miljöer. Det 

befintliga vägnätet saknar den standard som krävs för ett nytt huvudstråk för trafiken 

in mot centrum och nödvändiga förstärkningar av vägnätet kommer att ge 

problematiska intrångseffekter för intilliggande bostadsmiljöer. Bedömningen är därför 

att en ny trafikplats inte bedöms realistiskt. 

Befintliga kopplingar mot väg 50 har trafiksäkerhetsbrister och behöver på sikt byggas 

om. Vid fortsatt planering bör den mellersta anslutningen prioriteras för ombyggnad 

före den södra respektive norra anslutningen. 

 

2019-02-12 

Jan Englund   Trafikplanerare VAP VA-Projekt AB 
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Sammanfattning 

Lindesbergs kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för del av fastigheten Brodalen 

1:1 m fl. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för nybyggnation av skola, 

utbyggnation av befintlig skola och idrottsområde. Syftet är även att bevara naturmark och 

ishall för att skapa ett pedagogiskt, mångsidigt och naturnära skolområde.  

Syftet med denna fördjupade riskutredning är att utreda de risker för människors hälsa och 

säkerhet som orsakas av närliggande verksamheter och transporter av farligt gods till 

dessa. Utredningen utgör ett underlag till den nya detaljplanen och kompletterar den 

kvantitativa riskutredning som tidigare genomförts. Utredningen fokuserar på aspekterna; 

buller, luftkvalitet, allvarliga olyckor och utryckningsväg i anslutning till planområdet. 

Rapporten visar att det finns risker inom vissa verksamheter i närheten av planområdet och 

då främst hos Meritor och från bensinstationen. Riskerna bedöms dock som begränsade i 

utsträckning och omfattning.  

De risker som den planerade skolan utsätts för i form av farligt gods bedöms som mycket 

begränsade då antalet transporter är relativt få och kommande hastighetsbegränsning gör 

att sannolikheten för en allvarlig olycka är mycket liten.  

Underlaget för att bedöma buller- och luftkvalitetsituationen i området är begränsad. På två 

sidor omges detaljplaneområdet av industri. Det finns inga registrerade klagomål avseende 

buller eller lukt från dessa verksamheter idag från närliggande bostäder eller den befintliga 

skolan. Riskerna för störning avseende buller bedöms som störst av trafiken från 

Fotbollsgatan genom att säkerställa en god ljudisolering i byggnadernas fasad kan en god 

arbetsmiljö skapas i klassrummen. Skolbyggnaden kan även delvis fungera som en barriär 

för att skapa en god ljudmiljö för utomhus vistelse söder om dessa.  

Risker för störning i form av luftföroreningar och lukt som detaljplanen utsätts för bedöms 

små. Utsläppen från kring liggande anläggningen är begränsade. Vindriktningen är minst 

gynnsam för de verksamheter som ligger sydväst om detaljplaneområdet. I denna del av 

detaljplanen skapas därför ett öppet område med god möjlighet för utspädning och 

uppblandning i luften, vilket bedöms minska risken för att betydande påverkan från 

luftföroreningar och lukt.  

I syfte att minska riskerna ytterligare föreslås ett antal åtgärder i form av; 

 Avståndet till Fotbollsgatan från byggnadsfasad ska vara minst 15 meter och 

utformas så att stadigvarande vistelse ej uppmuntras. 

 Fasad mot Fotbollsgatan på byggnader mellan 15-30 meter från vägen ska 

utföras i obrännbart material (A2-s1, d0) alternativt lägsta brandtekniska klass 

EI30. Glas ska utföras i lägsta brandteknisk klass EW30 

 Ett dike bör säkerställas söder om Fotbollsgatan som skär av rinnvägen mellan 

bensinstationen och skolområdet.   

 Utrymningsvägar från skolan bör anläggas så utrymning kan ske bort från väg där 

farligt gods går. 

 Den trädridå på södra sidan av Fotbollsgatan lämnas orörd.  

 Dike eller en lägre vall anordnas mellan Fotbollsgatan och skolan. 
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 Friskluftsintag placeras bort från Fotbollsgatan och Ishockeygatan. 

 Utryckningsvägarna från brandstationen hålls fria. 

 Möjligheten för gång- och cykelbanor i anslutning till området studeras. 

 Skolbyggnaderna utformas med god bullerdämpning i fasad mot norr. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lindesbergs kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för del av fastigheten 
Brodalen 1:1 m fl. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för nybyggnation av skola, 
utbyggnation av befintlig skola och idrottsområde. Syftet är även att bevara naturmark 
och ishall för att skapa ett pedagogiskt, mångsidigt och naturnära skolområde. Skolorna 
ska kunna samutnyttja friyta och skolgård inom uteyta. Inomhus ska kök, bibliotek och 
idrottshall samutnyttjas. Ishallen ska kunna samutnyttjas med allmänheten. Skolan är 
även tänkt att innefatta ett centralkök som ska förse flera verksamheter inom kommunen 
med måltider.  
 
På uppdrag av Lindesbergs kommun har Sweco tidigare genomfört en kvalitativ 
riskutredning av verksamheter och farligt godstransporter i anslutning till planområdet. 
Syftet med utredningen var att utreda risker förknippade med kringliggande verksamheter 
samt farligt godstransporter till dessa, för att klargöra om området är lämpligt för 
anläggning av högstadieskola och var den i så fall bör placeras inom utpekat område. 
 
Riskerna förknippade med kringliggande verksamheter bedömdes enligt utredningen vara 
begränsade och därmed inte utgöra hinder för anläggning av en ny högstadieskola. På 
grund av närheten till den plastbearbetande industrin Por-Pac ansågs det dock mindre 
lämpligt att anlägga skolan i den södra delen av området.  
 
Buller och luftkvalitet innefattades inte i riskutredningen, men pekades ut som eventuella 
störningsrisker för den planerade skolan. Denna rapport utgör en fördjupning av tidigare 
riskutredning inför planens utställning och utreder riskfrågorna på ett djupare plan. Även 
miljöaspekterna buller och lukt/luftkvalitet inkluderas i denna rapport.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna fördjupade riskutredning är att utreda miljö- och olycksrisker med 
verksamheter och transporter av farligt gods till dessa, i anslutning till den planerade 
högstadieskolan vid Stadsskogsvallen i Lindesberg. Utredningen utgör ett underlag till 
den nya detaljplanen och kompletterar den kvalitativa riskutredning som tidigare 
genomförts. Utredningen fokuserar på aspekterna; buller, luftkvalitet, olycksrisk och 
utryckningsväg i anslutning till planområdet. 

1.3 Metodik och avgränsningar 

Riskutredningen är kvalitativ, avseende olycksrisk innebär detta att inga kvantifieringar 
(beräkningar) av sannolikheter eller konsekvenser har genomförts. Underlaget utgörs 
istället av expertbedömningar, befintliga riktlinjer gällande skyddsavstånd från leder för 
farligt gods samt riktlinjer för andra anläggningars avstånd till och påverkan på den 
planerade bebyggelsen. Material har samlats in via karttjänster, hämtats från 
verksamheternas miljörapporter, tillstånd, kontrollprogram och telefonsamtal med 
verksamheterna. 
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Bedömningar avseende buller och luftkvalitet baseras på material från kringliggande 
industri; miljötillstånd, tillgängliga miljörapporter samt om möjligt ansökningshandlingar till 
miljötillstånd. I vissa fall är dessa handlingar relativt gamla. I denna utredning har ingen 
ny bullerutredning eller spridningsberäkning till luft utförts. Bebyggelsen klassas som 
känslig markanvändning och behandlas i riktlinjer för risk från farligt gods som bostäder.  

1.4 Riskdefinition 

Begreppet risk menas här en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 
och konsekvensen av denna händelse. Figur 1 illustrerar hur risken ökar ju större 
sannolikheten och/eller ju större konsekvensen av en händelse är. 
 
Eftersom detta är en kvalitativ utredning beräknas inga sannolikheter eller konsekvenser 
utan risker beskrivs istället i kvalitativa termer. För olyckor kan det exempelvis röra sig om 
sannolikheten för en brand med konsekvensen att personer omkommer. För de 
miljöfaktorer som behandlas här handlar det snarare om sannolikheten för att 
återkommande störningar är så allvarliga att de över en längre period får konsekvenser i 
form av exempelvis hälsobesvär. För att bedöma denna typ av risk används de framtagna 
gränsvärden eller riktlinjer, sa avsnittet bedömningsgrunder.  
 

 
Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 
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2 Planområdet 

2.1 Allmän beskrivning 

Planområdet ligger i nordvästra delen av Lindesbergs stad, i området Brodalen. Söder 
om området ligger Ruddammsgatan och Siggebohyttevägen, norrut ligger Fotbollsgatan 
och åt väster Ishockeygatan. Området begränsas av industri och verksamhetsområde i 
sydväst-väst och norr, Bergslagsvägen i öster och bostäder i söder. 
 
Planområdets area är omkring 10,6 hektar. Marken omfattas av fastigheterna Brodalen 
22:1, 22:2 och 22:6, samt delar av fastigheten Brodalen 1:1. Fastigheterna ägs av 
Lindesbergs kommun, LIBO (Lindesbergsbostäder AB) samt en privatperson. 
 
Området för den planerade högstadieskolan är ytan mellan den befintliga grundskolan 
Brotorpsskolan i Lindesberg och ishallen vid Stadsskogsvallen, (se figur 2). Idag finns ett 
obebyggt område och en idrottsplats mellan skolan och ishallen. Fotbollsgatan, som går 
längs med norra sidan av området, används som transportväg för leveranser av farligt 
gods inom verksamhetsområdet. Hastighetsgränsen på Fotbollsgatan är i dag 50 km/h, 
men kommer att sänkas till 30 km/h i samband med utbyggnaden av planen. 

 
I det fall inget annat anges är beskrivningar av nuläget hämtade från samrådshandlingen 
hörande till Detaljplan för del av Brodalen 1:1 m fl (ny grundskola) i Lindesberg 
(Lindesbergs kommun, 2016). 
 

 
Figur 2. Området för den planerade högstadieskolan markerat i svart. 
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2.2 Gällande planer 

Västra delen av planområdet anges i Fördjupad översiktsplan för Lindesbergs stad (2014) 
som Verksamheter/industri där kommunen vill utveckla verksamheter och industri. Östra 
delen av området är markerat som Grönstruktur med ekologiska och sociala värden som 
är inventerade i grönstrukturprogrammet, samt en del ej prioriterat område. 
 
Området berörs av tre detaljplaner. Gällande planer är 

 Förslag till stadsplan – samt ändring av delar av gällande stadsplan för 
nordvästra delen av Lindes för nordvästra delen av Lindesbergs 
bebyggelseområden (LG_A30_355_424) lagakraft 1963-02-12, som benämner 
området som idrottsändamål.  

 Detaljplan för del av kvarteret Ugglan mm (364) lagakraft 1993-12-08, som 
benämner området som natur, idrott, skola samt ”prickmark” – mark som inte får 
bebyggas 

 Stadsplan för utvidgat idrottsområde 
 
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken. 

2.3 Planerad bebyggelse 

I figur 3 ses den planerade bebyggelsen, markerade med svarta cirklar, tillsammans med 
den befintliga. Förutom högstadieskolan planeras grundskolan att utökas med en 
byggnad i den nordöstra delen. 

 
Figur 3. Planerad bebyggelse inom de svarta cirklarna. 
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3 Riktlinjer och bedömningsgrunder 

3.1 Riktlinjer för farligt gods 

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 
människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och 
lagring. Det kan exempelvis röra sig om brandfarliga ämnen, giftiga gaser och explosiva 
ämnen. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först efter 
långvarig exponering. 
 
Farligt gods delas enligt MSBFS 2015:1, ADR-S in i nio huvudklasser enligt Tabell 1.. 

Tabell 1 Klasser av farligt gods enligt ADR-S. 

Klass Ämnen 

1  Explosiva ämnen 

2.1  Brandfarliga gaser 

2.2 Icke giftiga, icke brandfarliga gaser 

2.3 Giftiga gaser 

3  Brandfarliga vätskor 

4.1  Brandfarliga fasta ämnen 

4.2  Självantändande ämnen 

4.3  Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1  Oxiderande ämnen 

5.2  Organiska peroxider 

6.1  Giftiga ämnen 

6.2  Smittförande ämnen 

7  Radioaktiva ämnen 

8  Frätande ämnen 

9  Övriga farliga ämnen och föremål 

 
Fotbollsgatan och övriga gator i området är inte rekommenderade leder för transporter av 
farligt gods. Det går dock lokala transporter med farligt gods till verksamheterna i området 
på dessa gator.   
 
Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för skyddsavstånd i detaljplaner för 
bebyggelse intill rekommenderade transportleder för farligt gods. Däremot finns det ett 
antal regionala riktlinjer och rekommendationer som olika länsstyrelser tagit fram för 
vägar där betydande transporter av farligt gods sker. Örebro län har inte publicerat några 
egna riktlinjer avseende detta, men Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och 
Västra Götalands län (2006) har riktlinjer för hur riskhantering ska beaktas vid 
markanvändning intill rekommenderade transportleder för farligt gods. De presenterar en 
zonindelning för möjlig markanvändning, se Figur 4. Om marken intill en transportled för 
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farligt gods önskas användas på annat sätt bör riskerna förknippad med denna 
markanvändning studeras i detalj. 
 
I figur 4 presenteras den rekommenderade zonindelningen. Zonernas yttre gräns 150 
meter används som utgångspunkt för var en riskanalys anses nödvändig. Det är inte 
specificerat vilka avstånd A, B respektive C omfattar. Skola bör enligt denna zonindelning 
förläggas i zon C, det vill säga längst bort från transportleden. Dessa skyddsavstånd är 
dock framtagna för trafikleder med genomfartstrafik med betydligt större mängder 
transporter av farligt gods än de lokala som sker på Fotbollsgatan. Genom att kartlägga 
vilka mängder och typer av farligt gods transporter som sker i området kan ett 
platsspecifikt skyddsavstånd med aktuella riskminskande åtgärder tas fram. 

 

 

Figur 4. Riskhanteringsavstånd mellan transportled för farligt gods och olika typer av 
markanvändning. 

Länsstyrelsen Stockholm publicerade nyligen Riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods (2016) där mer detaljerade avstånd och 

riskreducerande åtgärder presenteras. För bebyggelse intill en primär led för farligt gods 

rekommenderas ett skyddsavstånd på 40 meter för industri (se Figur 5). För sekundär led 

för farligt gods konstaterar Länsstyrelsen att det är ”svårt att göra en allmängiltig 

vägledning för sekundära leder eftersom riskbilden kan variera väldigt mycket mellan 

olika leder”. Fotbollsgatan är inte en utpekad sekundär led för farligt gods men det sker 

lokala transporter till målpunkter på den likt en sekundär led.  
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Figur 5. Zonindelning för markanvändning intill transportled för farligt gods enligt skriften Riktlinjer 
för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods (2016). 

Länsstyrelsen anser dock att det behövs ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter till 

markanvändning så som bostäder, vård, handel, skola och kontor. Om det går få 

transporter på vägen, och/eller olyckornas allvarliga konsekvenser endast förväntas nå 

ett kort avstånd, kan enligt riktlinjerna ett avstånd på 15-20 meter bli aktuellt, men 

sannolikt inte kortare än så.  

Riskreducerande åtgärder som presenteras för bebyggelse närmare primära leder är: 

 Glas ska utföras i lägsta brandteknisk klass EW30 

  Fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägsta brandtekniska klass 

EI30 

 Friskluftsintag ska placeras bort från vägen 

 Det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt 

3.2 Riktlinjer för risker från industri 

Boverket har tidigare angivit riktvärden för skyddsavstånd till olika typer av verksamheter. 
Dessa riktvärden är vanliga att använda vid stadsplaneringsarbete eller prövning av 
miljöfarliga verksamheter. Riktvärdena i Bättre plats för arbete är allmänna råd till gamla 
plan- och bygglagen. Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag och stora delar 
av bokens innehåll är inaktuellt. Därtill skall noteras att riktvärdena är 20 år gamla och att 
en stor utveckling av industrins miljö- och riskarbete har skett sedan dess.  
 
Trots detta används de delvis fortfarande och kan ses som en vägledning kring 
skyddsavstånd från bebyggelse sett till störande verksamhet baserat på en kombination 
av buller, luftkvalité, olycksrisk med mera. I vägledningen understryks dock betydelsen av 
riskanalyser för den individuella bedömningen. 
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I denna utredning studeras områdets lämplighet sett till olycksrisk och därmed gäller 
främst andra förutsättningar. Avstånden i vägledningen är mer en indikation på 
placeringens lämplighet.  

3.3 Riktlinjer för bensinstation 

Landstinget i Stockholms län publicerade år 2000 rapporten Riskhänsyn vid ny 

bebyggelse intill vägar och järnvägar med transport av farligt gods samt bensinstationer 

vilken Länsstyrelsen i Örebro län tillämpar vid ny bebyggelse vid bensinstationer. Där 

rekommenderas ett skyddsavstånd på 100 meter mellan bostäder och bensinstationer 

med hantering av medelstora mängder fordonsbränsle. Ur både risk- miljö och 

hälsosynpunkt förespråkas ett minimiavstånd på 50 meter se Figur 6. 

 

Figur 6. Minimiavstånd för olika typer av bebyggelse i närheten av bensinstation (Länsstyrelsen 
Stockholms län, 2000). 

Avseende risken för brand och explosion har MSB har i handboken Hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer från 2015 presenterat förslag på 
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avstånd de anser vara godtagbara mellan bensinstation och olika objekt. Mellan bostäder 

och påfyllningsanslutningen till cistern anges 25 meter förutsatt att ytan är plan. Om 

avvikelser från rekommendationerna i rapporten görs borde en utredning visa att risken 

för brand och explosion inte ökar. 

3.4 Bedömningsgrunder för luft och buller 

 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i samband med att miljöbalken trädde i kraft 1999. 

Syftet är att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla de krav som ställs av 

EU. En MKN anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön 

bedöms kunna tåla, d.v.s. den högsta tillåtna halt av ett ämne som inte orsakar skador på 

människor eller miljö. Kommuner och myndigheter ska följa miljökvalitetsnormerna vid 

planering och planläggning (Naturvårdsverket, 2016). 

Idag finns MKN för utomhusluft för en rad ämnen och normerna är definitiva, d.v.s. över-

skrids dessa ska ett åtgärdsprogram tas fram. 

I de största kommunerna (mer än 100 000 invånare) omfattar miljökvalitetsnormen 

omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. 

Dessutom omfattas vissa utpekade industrigrenar under industriutsläppsförordningen 

(IED), se vidare 2 §, förordningen (2004:675) om omgivningsbuller.  

Lindesbergs kommun omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. De 

närliggande verksamheterna omfattas enligt uppgifter inte heller av IED. 

 Riktlinjer avseende buller 

Riktlinjer för vilka ljudnivåer som kan tillåtas regleras av två olika normer som redovisas 

nedan.  

Riktvärden för externt industribuller 

Det buller som uppstår inom verksamhetsområdenas anläggningar räknas som industri-

buller, inklusive buller från transporterna inom anläggningsområdet. Boverket har gett ut 

riktlinjer avseende buller i planeringen i skriften ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid 

planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning (2015:21).  
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Tabell 2. Högsta ekvivalenta ljudnivå från industri/ annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad. (ur Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostäder – en vägledning (2015:21)). 

 

Ljudnivåerna i tabellen ovan skall också tillämpas vid planering av förskolor, skolor och 

vårdlokaler. De skall dock då användas för de tider lokalerna används.  

Riktvärden för trafikbuller 

Idag gällande riktvärden för trafikbuller trädde i kraft 1 juni 2015 och regleras i 

förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Den ersätter de tidigare 

riktvärden för trafikbuller som beslutades av riksdagen vid behandlingen av proposition, 

1996/97:53 ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” och är därmed de riktvärden 

som kommer att vara gällande för framtida detaljplaner. 
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Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafik-infra-

struktur: 

55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 

50 dB (A) ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges ovan att bullret 

inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Om den ljudnivå som anges ovan ändå överskrids finns vissa regler för att hantera 

undantag från dessa riktvärden. 

Ljudmiljö vid skolor 

Det finns inga regler för skolor och förskolegårdar vad gäller buller utomhus. Boverkets 

allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 

eller liknande verksamhet, skriver följande om dessa miljöer; 

”Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att 

ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av 

goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.” 

Boverket skriver vidare i ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, 

utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” Boverket 2015:8  

”På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå 

dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 

verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.” 

I en sina av sina vägledande texter i Kunskapsbanken hänvisar Boverket till riktvärdena 

för trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt ovan. Ljudnivåerna som gäller för utemiljöer 

vid bostäder kan vara vägledande för friytor vid skol- och förskolegårdar. Det innebär då 

att ljudnivåerna på friytor begränsas till 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå. 
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4 Riskbedömning 

I nedanstående avsnitt redovisas de risker som utreds i rapporten. I den första delen 

utifrån alla verksamheter i närområdet och därefter avseende farligt gods, buller och 

luftkvalitet specifikt för de verksamheter som anses bedriva sådan verksamhet som kan 

utgöra en risk för planområdet. 

4.1 Närliggande verksamheter 

Denna riskbedömning inkluderar de verksamheter som ligger på ett sådant avstånd från 
området där skolan planeras att de potentiellt kan innebära en risk för människor som 
uppehåller sig inom området.  
 
Närliggande verksamheter och avstånd mellan dem och byggnader på skolområdet, 
tillsammans med avstånd mellan fastighetsgränser visas i figur 6 och tabell 3. Därefter 
beskrivs verksamheterna en och en tillsammans med eventuella risker de medför.  
 

 
Figur 7. Närliggande verksamheter markerade med nummer, se tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Närliggande verksamheter och avstånd till skolområdet. 

Nummer Verksamhet 
Kortaste avstånd 
mellan verksamhetens 
byggnad och område 
för skolbyggnader (m) 

Kortaste avståndet 
mellan 
verksamhetens 
fastighet och 
detaljplanens gräns 
(m) 

1 Por-Pac AB 125 10 

2 Meritor HVS AB 200 20 

3 Bensinstation Tanka, på Tage Rejmes 

Bil AB 

85 10 

4a Linde Energi AB 250 60 

4b Linde Energi AB (ställverk) 110 10 

5 Ishall 8 Inom planområdet 

6 Brandstation 100 10 

7 Helix Verktyg AB 100 10 

8 Colorama 60 10 

9 Möller Bil AB 55 10 

10 Lindesbergs Nya Gummiverkstad AB 130 85 

11 Erikshjälpen Second Hand 310 200 

12 Jakto AB 180 130 

13 Mejk Lågprisvaruhus 270 170 

14 Söne Trafik AB 400 300 

15 Lindeskolans (Fordonteknik) 330 160 

16 Nordic Lunch AB 140 70 

17a Ragnarssons Bil och Maskin AB (skrot) 90 10 

17b Ragnarssons Bil och Maskin AB 

(upplag) 

- 10 

18 Skyddsgrossisten AB 200 100 

19 Ängsgården System AB 140 50 

20 Granngården 460 370 

21 Sjömarks Däck AB 300 175 

22 Nice car biltvätt 75 - 
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1. Por-Pac AB (Por-Pac) 

Por-Pac är en plastbearbetande industri som tillverkar plastdetaljer och förpackningar av 

olika slag för exempelvis livsmedel. Produkterna tillverkas av formgjutna termoplaster; 

expanderad polyeten (EPE), expanderad polypropylen (EPP) och expanderad polystyren 

(EPS, frigolit) samt av formgjuten fiber, med returpapper som råvara. 

Verksamheten ger upphov till buller, lösningsmedel- och pentanutsläpp, transporter och 

utsläpp av vattenånga från kyltorn m.m. Verksamheten är anmälningspliktig enligt 

miljöbalken och lämnar varje år in en miljörapport. Enligt rapporten har inga olyckor eller 

överträdelser av villkoren skett under 2013.  

Riskerna inom plastbearbetande industrier är ofta förknippade med de plaster, 

lösningsmedel och kemikalier som hanteras i produktionen. Många av ämnena i 

produktionen klassas som farligt gods. Utsläpp av kemikalier i samband med transporter, 

hantering och lagring kan utgöra en risk men det som främst utgör en risk för närliggande 

verksamheter är olyckor med bränder eller explosioner. 

Enligt Boverkets Bättre plats för arbete är skyddsavståndet för en verksamhet som Por-

Pac 200 meter. Por Pacs byggnad ligger som närmast ca 125 meter från planerade 

skolbyggnader och i direkt anslutning till plangränsen. En brand i verksamhetens lokaler 

bedöms på grund av avståndet inte utgöra någon oacceptabel risk för den planerade 

skolan. Brandröken skulle kunna innehålla hälsofarliga ämnen men skulle sannolikt inte 

leda till några allvarliga skador. Om brandutvecklingen blir häftig kan evakuering eller 

eventuellt att ventilationen på skolan stängas av vara aktuellt (Sweco, 2015). 

2. Meritor HVS AB (Meritor)  

Meritor HVS AB (Meritor) en av de största industrierna i kommunen med ca 1000 

anställda. Meritor är en verkstadsindustri som har tillstånd enligt miljöbalken att tillverka 

och måla fordonsdelar till tunga fordon. Verksamheten tillverkar och bearbetar av olika 

kugghjul, växelhus, kåpor, differentialhus, precisionssmide samt montering av fram- och 

bakaxlar till tunga fordon. Färdiga axlar rostskyddas och målas i måleriet, som är ca 1400 

m3, kombinerat robot- och manuell målning. I tillverkningsprocessen används skär- och 

tvättemulsioner. Vissa komponenter kräver värmebehandling i anläggningens härdverk 

med fyra brännare. Flera komponenter fosfateras och glidlackas och en del lappas. 

Mekanisk förbehandling i form av blästring används. Verksamheten ger upphov till risker 

från gashantering, buller, utsläpp till luft av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC), stoft 

och oljepartiklar samt transporter. 

Enligt Boverkets Bättre plats för arbete är skyddsavståndet för en verksamhet som 

Meritor 200 meter. Meritors byggnad ligger som närmast ca 220 meter från det möjliga 

området för skola. 
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Meritor har en gasoltank på 100 m3 belägen på västra sidan av byggnaden1, på ett 

avstånd av 450 m från detaljplaneområdets gräns. Det innebär att den ligger på andra 

sidan byggnaden jämfört med planområdet. På cisternområdet finns även tankar med 

metanol och kvävgas.  

Meritor är enligt Lagen om skydd mot olyckor klassad som farlig verksamhet vilket 

innebär att de ska ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för 

räddningsinsats. Flera av de anställda på Meritor är deltidsbrandmän även anställda på 

den närliggande brandstationen2.  

DNV gjorde 1994 en riskanalys av tankanläggningen på beställning av verksamheten, då 

kallat Volvo Lindesberg, nu Meritor. Verksamheten bedriver ett aktivt säkerhetsarbete och 

många av de riskreducerande åtgärderna som då rekommenderades har utförts. Bland 

annat går transporterna till cisternområdet på en enkelriktad grusväg som är byggt så att 

ett eventuellt läckage samlas upp och enkelriktningen innebär en minskad risk för 

kollision.  

Riskscenarion kopplat till hanteringen av gasol på Meritor är i huvudsak tre Dessa är de 

som är förknippade med en olycka där en tank med brandfarlig gas är inblandad; 

jetflamma, gasmolnsbrand och Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE).  

En jetflamma innebär att gasen direkt antänds medan den under tryck flödar ut ur tanken. 

En sådan brand sker i direkt anslutning till tanken och jetflamman kan enligt Swecos och 

andra experters beräkningar ha ett konsekvensavstånd på mellan 5 och 80 m, vilket 

innebär att detaljplaneområdet inte kommer att kunna påverkas. 

En gasmolnsbrand innebär att gasen inte antänds direkt utan att ett gasmoln breder ut 

sig över ett område och därefter antänds. För en stor gasmolnsbrand kan 

konsekvensavståndet i värsta fall uppgå till flera hundra meter och är den händelse som 

eventuellt bedöms kunna påverka planområdet. Hallands län utgår i sina riktlinjer från ett 

avstånd på 100 meter som gräns där det finns risk att personer förolyckas3. Andra 

utredningar visar att beroende på läckans storlek och väderförhållanden är möjliga 

konsekvensavstånd mellan 10 och 400 meter för brännskada från gasmolnsbrand4,5. I 

och med att cisternområdet ligger på motsatt sida av industribyggnaden jämfört med 

planområdet, är det väldigt osannolikt att ett gasmoln med tillräckliga koncentrationer 

skulle kunna nå och utgöra en risk för den planerade skolan. 

En BLEVE kan inträffa om en tank med tryckkondenserad gas (vätska) värms upp och att 

tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den kokande vätskan 

                                                      
1 Telefon- och mailkontakt 2016-11-25 med Anders Berglund, ansvarig för gasol, Meritor. 
2 Telefonsamtal 2016-11-25 med Mats Johansson, Brandinspektör, Nerikes Brandkår. 
3 Länsstyrelsen i Hallands län, Riskanalys av farligt gods i Hallands län, Halmstad 2011. 
4 WUZ, Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av 
farligt gods, 2012 
5 Sweco 2016. Riskbedömning med avseende på farligt gods för vägplan E20 
Ribbingsberg till Vara. 
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släpps ut och antänds vilket leder till ett eldklot samtidigt som delar av tanken kan 

slungas iväg många hundra meter. Sannolikheten för BLEVE bedöms som mycket liten, 

det är troligt att man hinner släcka en brand innan en BLEVE inträffar. Dessutom gäller 

även resonemanget om att byggnaden mellan cisternområdet och skolan skyddar även 

här och risken bedöms som acceptabel 

3. Tanka bensinstation, Tage Rejmes Bil 

Bensinstationen har enligt uppgift från drivmedelansvarige6 en tank med 10 m3 etanol 

E85, bensin (95-oktan) i två tankar på 20 m3 var och diesel i en tank på 30 m3. Det 

förekommer idag ingen biogas på platsen enligt utsago finns det inte heller några planer 

på detta. 

Det riskscenario som bedöms som relevant att belysa är läckage som riskerar att inträffa i 

samband med påfyllning av dessa tankar. Om brandfarlig vätska rinner ut kan den 

antändas som en pölbrand. Vid en pölbrand är det i första hand strålning som kan ge 

effekter på avstånd bortom den direkta branden. Konsekvensavstånd för pölbrand som 

beräknats av Sweco och andra experter är cirka 30 meter för en medelstor pölbrand 5, 6. 

 
Figur 8 Visar med röd rektangel var påfyllnaden ligger och avståndet mellan den och de planerade 
byggnaderna. Den röda pilen illustrerar möjlig rinnväg vid ett läckage. 

Påfyllning av tankarna sker söder om dagens tankstation, se markering med rött i Figur 7, 

och är beläget vid gräset i höjd med taket över tankstationerna. Bensinmacken ligger 

                                                      
6 Telefonsamtal 2016-12-07 med Torbjörn Jansson, Drivmedelansvarig, Rejmes. 

70 m 

105 m 
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topografiskt högre än det planerade skolområdet vilket innebär en större risk vid ett 

eventuellt läckage än om området varit plant. Höjdskillnaden mellan påfyllningen och den 

planerade utbyggnaden av grundskolan i öst är 2 -3 meter och avståndet är 70 meter. De 

planerade högstadiebyggnaderna kommer vara belägna på mer än 100 meters avstånd 

från påfyllningen och ligger 6-7 meter lägre än bensinstationen. 

Vid ett eventuellt läckage kan gräset med tillhörande kantstenen verka hindrande för den 

brandfarliga vätskan och istället kunna göra att den rinner ner mot Fotbollsgatan så som 

illustreras med pilen i figur 7. Det skulle krävas ett mycket stort och okontrollerat läckage 

för att vätskan skulle rinna ända till skolbyggnaderna mer än 100 meter bort. Dessa 

byggnader ligger bortom det skyddsavstånd på 100 meter som rekommenderas i 

riktlinjerna från Stockholms län (2000). Den befintliga skolan samt den nya östra 

grundskolebyggnaden ligger dock inom detta skyddsavstånd med utanför det område på 

25 meter som presenteras av MSB (2015) avseende brand- och explosionsrisk Att skolan 

är belägen lägre än bensinstationen gör dock att vissa riskreducerande åtgärder 

rekommenderas. 

Om ett läckage skulle ske, kan ett dike kraftigt begränsa utbredningen av en pöl och 

därmed minska strålningseffekten vid skolbyggnaden. Detta bedöms vara ett enkelt och 

effektivt sätt att göra risken från bensinstationen till godtagbar. Diket bör skära av 

rinnvägen söder om Fotbollsgatan för att också verka riskminskande av de transporter 

som sker på Fotbollsgatan. Den befintliga trädridån bedöms utgöra en viss ytterligare 

riskminskning men är inte nödvändig att behålla ur ett olycksriskperspektiv. 

Utrymningsvägar från skolan bör anläggas så utrymning kan ske bort från Fotbollsgatan. 

4a. Linde Energi AB (Linde Energi)  

Linde Energi driver en hetvattenanläggning som producerar fjärrvärme i verksamhets-

området, sydväst om ishallen. Verksamheten har tillstånd enligt miljöbalken för en total 

installerad tillförd effekt 49,5 MW. De bränslen som används är eldningsolja 1 (Eo1), och 

bioolja. Oljan förvaras i cistern varav tre stycken är 49 m3 stora och en 100 m3 stor. Oljan 

är inte lättantändlig, men skulle kunna vara något svår att släcka vid en eventuell brand, 

men verksamheten bedöms inte utgöra någon risk på detta avstånd 

Transporterna till verksamheten passerar inte planområdet. Avståndet från cisternerna till 

skolområdet är 145 m och upp till skolbyggnaderna är det 250 m och verksamheten 

bedöms inte utgöra någon risk för skolan  

4b. Ställverk, Linde Energi AB  

Ställverket bedöms inte innebära någon risk då området är inhägnat och ligger på 

behörigt avstånd från skolbyggnaderna och på betydligt längre avstånd än 

rekommenderade skyddsavstånd (15m). 

5. Ishall  

Ishallen är belägen på planområdet och dess kylsystem innehåller 50 kg ammoniak i ett 

slutet system. Den fylls på vartannat år av ett anlitat företag och påfyllnaden sker då från 

mindre tuber och inte med hjälp av tankbil. En gång om året testas ventilerna. Kylrummet 
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är beläget vid den västra gaveln på ishallen och ligger inne i den långbyggnad som sitter 

ihop med ishallen tillsammans med omklädningsrum och garage. Ishallar med denna 

mängd ammoniak utgör enligt FOA (1998)  ingen risk för skada på människor utanför 

lokalen. 

6. Brandstation  

Brandstationen ligger mitt emot planområdet och insatstiden till de olika verksamheterna i 

området och till skolan bedöms därför som väldigt kort. Brandstationen bedöms i sig inte 

utgöra någon risk för den aktuella planen.  

Det är viktigt att säkerställa att utryckningsvägarna från brandstationen hålls fria för att 

säkerställa korta insats tider i hela kommunen. Hänsyn till utrycknings fordon på 

Fotbollsgatan måste därför tas vid planering av trafik till planområdet och i synnerhet 

skolskjuts. 

7. Helix Verktyg AB (Helix) 

Helix tillverkar olika typer av maskindetaljer samt skärande verktyg för borrning och 

fräsning. Verksamheten omfattas av anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 som 

står för maskinell metallbearbetning. I fabriken förekommer härdning, enstaka 

blästringsarbeten och användning av skärvätskor. Organiska lösningsmedel används inte 

enligt bolagets verksamhetsredovisning 2009. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

8. Colorama 

Colorama är en butik som säljer bl a färg, tapeter, golv kakel och klinkers. 

Verksamheten skulle kunna hantera mindre mängder brandfarliga ämnen men bedöms 

inte innebära någon risk för planområdet. 

9. Möller Bil AB (Möller)  

Verksamheten omfattar bl a försäljning av nya och begagnade bilar och tillbehör samt 

verkstad och service. 

Verksamheten skulle kunna hantera mindre mängder brandfarliga ämnen men bedöms 

inte innebära någon risk för planområdet. 

10. Lindesbergs Nya Gummiverkstad AB  

Verksamheten omfattar försäljning, montering, besiktning och service av bl a däck och 

vindrutetorkare. 

Verksamheten hanterar bl a däck vilka kan avge giftiga gaser vid brand samt medföra 

svår släckta bränder. Risken för bränder bedöms dock som mycket begränsad och 

verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

11. Erikshjälpen Second Hand  

Secondhandbutik för bl a kläder, möbler och husgeråd. 
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Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

12. Jakto AB 

Butik som säljer kläder och utrustning för jakt, fiske och friluftsliv. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

13. Lågprisvaruhuset Mejk 

Lågprisvaruhus med en butiksyta om ca 3000 kvm för bl a kläder, leksaker, husgeråd, 

livsmedel, sportutrustning och trädgård. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

14. Söne Trafik AB (Söne)  

Sönes verksamhet omfattar bland annat busstrafik med bussgarage och fordonstvätt. 

Anläggningen är anmälningspliktig enligt verksamhetskod 50.10, då man tvättar fler än 

1000 andra motordrivna fordon per år enligt företagets miljörapport för år 2012. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

15. Utbildningslokaler (Fordons teknik) 

Utbildningslokaler för Fordonstekniskutbildning vid gymnasiet Lindeskolan7. Idag bedrivs 

här utbildning för transport inriktningen med teorilokaler samt övningskörning av truck, 

hjullastare, personbil samt lastbil med släp. På sikt kan även verkstäder för lätt respektive 

tung trafik komma att flyttas hit. 

Verksamheten skulle kunna hantera mindre mängder brandfarliga ämnen men bedöms 

inte innebära någon risk för planområdet. 

16. Nordic Lunch AB  

Nordic Lunch är ett dotterbolag till Bama-Gruppen AS, ett av Norges största 

livsmedelsföretag. Vid produktionsanläggningen i Lindesberg, med ungefär 70 

heltidsanställda, tillverkas bl a smörgåsar och sallader till kedjor som Axfood, 

SevenEleven, Statoil och OKQ8. Den största delen av produktionen är helt manuell, då 

exempelvis samtliga sallader och brödprodukter produceras för hand. Kylanläggningen 

innehåller cirka 25 vardera av R407 C, R404 A och HFC 25 kg vilket är för små mängder 

för att verksamheten ska utgöra någon risk för planområdet. 

17. Ragnarssons Bil och Maskin AB (Ragnarsson)  

Lokalerna har tidigare inhyst tillverkningsindustri. Idag används fastigheten som 

mellanlager 8vilket innebär trafikering med ca 30 tunga fordon per dygn. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

                                                      
7 Telefonsamtal 2017-01-10 med Ingvar Hedberg, Lindeskolans fordonstekniska program. 
8 Telefonsamtal 2017-01-10 med Göran Ragnarsson. 
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18. Skyddsgrossisten AB  

Skyddsgrossisten är en butik som säljer olika typer av och yrkeskläder och 

profilutrustning. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

19. Ängsgården System AB 

Ängsgården System utvecklar och säljer produkter för lastfordon, bl a transportskydd för 

lastsäkring, tippbilar/dumprar, lastväxlare, liftdumper, rullflak. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

20. Granngården AB  

Granngården säljer produkter för djurägare, trädgårdsfixare och lantbrukare. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

21. Sjömarks Däck AB  

Verksamheten omfattar försäljning av nya och begagnade däck, hjul och fälgar till bl a 

personbilar, lastbilar, traktorer och motorcyklar. Man utför även däckmontering, hjulskifte 

och däckreparationer. 

Verksamheten hanterar bl a däck vilka kan avge giftiga gaser vid brand samt medföra 

svår släckta bränder. Risken för bränder bedöms dock som mycket begränsad och 

verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

22. Nice Car Biltvätt  

Biltvätt med miljöprofil. 

Verksamheten bedöms inte innebära någon risk för planområdet. 

Vägtrafik 

Närheten till verksamheter samt områdets tidigare karaktär som verksamhetsområde 

syns också i utformningen av kringliggande gatunät där trottoarer saknas om 

vägbelysning i vissa områden är begränsad. I och med att området omvandlas med en 

del handel och genomförandet av denna plan kommer att fler personer vistas i området 

och många av dem oskyddade trafikanter.  

Oskyddade trafikanter i den aktuella trafikmiljön innebär risker i form av påkörning även 

utanför planområdet. Med detta som bakgrund bör gatubelysning liksom gång- och 

cykelbanor på lokalgator i anslutning till området ses över (till exempel Skrinnargatan/ 

Siggebohyttevägen) för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, däribland 

elever på skolan. 

 Riskbedömning närliggande verksamheter  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns risker inom vissa verksamheter i 

närheten av planområdet och då främst hos Meritor och från bensinstationen. Riskerna 

bedöms dock som begränsade i utsträckning och omfattning. För att förhindra att ett 
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läckage av brandfarlig vätska på bensinstationen når planområdet rekommenderas vissa 

riskminskande åtgärder. Med dessa riskminskande åtgärder genomförda bedöms 

risknivån inom planområdet som acceptabel. 

4.2 Transport av farligt gods 

En kartläggning av vilka transporter av farligt gods som kan gå förbi planområdet har 
gjorts. Det är främst transporterna som går på Fotbollsgatan mot bensinstationen som 
kan utgöra en risk för planområdet.  
 

 

Figur 9. De röda pilarna markerar transportvägar för farligt gods, de kringliggande verksamheterna 
är markerade med siffror, 1: Meritor, 2: Por-Pac, 3: Linde Energi, 4: Bensinstationen, 5: Ishall, 
6: Ställverk. 

I planförslaget ingår att sänka hastigheten på Fotbollsgatan från 50 km/h till 30 km/h när 
skolan tas i bruk. Detta kommer skapa en säkrare trafiksituation och minska risken för att 
transporter med farligt gods av någon anledning väljer att ta Fotbollsgatan även om andra 
vägar finns. Väster om planområdet planeras Ishockeygatan att byggas ut, vilket kommer 
göra det möjligt för genomfartstrafik mellan Fotbollsgatan och Skrinnargatan/ 
Siggebohyttevägen. Det är främst transporter till Por-Pac som skulle kunna välja denna 
väg men enligt uppgift9 kommer de med allra största sannolikhet fortsätta att svänga av 
tidigare på Stafettgatan eller Bandyvägen. 
 
I figur 8 ses transportvägarna för farligt gods. Nedan beskrivs mängder och frekvenser för 
aktuella verksamheter närmare. 

                                                      
9 Telefonsamtal 2016-12-20 med Monica Andersson, Por-Pac AB 
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 Por-Pac AB 

Por-Pac tar emot transporter med farligt gods 2-3 gånger i veckan. Det rör sig då om 
råvara i form av oförskummad eps/ cellplast med UN2211. Dessa ämnen hör till klass 9, 
övriga farliga ämnen och föremål, och beskrivs som expanderbara polymerkulor som 
utvecklar brandfarliga ångor. 
 
Transporterna till Por Pac kommer från Riksväg 50 och svänger av från Fotbollsgatan på 
antingen Stafettgatan eller Bandygatan och passerar därmed inte planområdet. Men det 
händer att transporterna istället för att svänga in på verksamhetens område för lastning 
och lossning på Skrinnargatan kör fel och fortsätter längs Siggebohyttevägen till 
verksamhetens kontor. Om detta sker passerar transporterna det planerade skolområdet. 
För att undvika detta skulle skyltningen till verksamhetens lastning och lossning kunna 
förtydligas.  
 
Skrinnargatan saknar i nuläget markeringar för gång- och cykeltrafik och enligt uppgifter 
från Por-Pac är det en del oskyddade trafikanter i rörelse på gatan.  

 Bensinstationen Tanka, på Tage Rejmes Bil 

Till bensinstationen på Reimes som ligger mitt emot grundskolan kommer transporter 
med bensin och diesel 1-2 gånger i veckan10, detta klassas som klass 3, brandfarliga 
vätskor. 

 Meritor 

Meritor tar emot tankbilar med gasol 1-2 gånger i veckan, med 30 ton per tillfälle. 

Transporterna kan ske närsomhelst under dygnet. Det transporteras även kvävgas och 

metanol till verksamheten, samt svetsgas och acitylen vilka kommer i mindre tuber. 

Transporterna till Meritor kommer från riksväg 50 in på Fotbollsgatan och svänger in på 

verksamheten, de passerar alltså inte planområdet11.  

 Riskbedömning farligt gods  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de risker som den planerade skolan utsätts för i 

form av farligt gods i huvudsak kommer från transporter som passerar planområdet på 

Fotbollsgatan till bensinstationen och att det handlar om 1-2 transporter i veckan. De 

riktlinjer kring skyddsavstånd som finns för bebyggelse vid väg med transport av farligt 

gods har tagits fram för rekommenderade leder för sådan trafik där det förekommer 

betydligt större antal transporter. 

De här aktuella transporterna rör de brandfarliga vätskorna diesel och etanol. Om en 

olycka med brandfarlig vätska sker leder det främst till allvarliga konsekvenser inom ett 

tiotal meter där värmestrålningen kan bli som störst. Det innebär att bebyggelsen vid 

Fotbollsgatan skulle kunna påverkas. Eftersom hastighetsbegränsningen på 

                                                      
10 Telefonsamtal 2016-12-07 Torbjörn Jansson, drivmedelansvarig Rejmes 
11 Telefonsamtal 2016-12-06 Anders Berglund, Meritor och 2016-12-15 Jan Sandqvist, 
Flogas. 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : 1288580000_rapport riskbedömning detaljplan Brodalen 1_1_170113

  

   

 
 

23(32) 
 

RAPPORT 

2016-01-13 

 

RISKUTREDNING DETALJPLAN FÖR BRODALEN 1:1 

 

 

LKM p:\1228\1288580_riskutred_dp_brodalen_1_1\000\19 original\leverans 170113\1288580000_rapport riskbedömning detaljplan brodalen 
1_1_170113.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Fotbollsgatan kommer sänkas till 30 km/h innebär det en tryggare trafiksituation och en 

minskad risk för att en olycka ska ske.  

Sammantaget bedöms riskerna till följd av transporter med farligt gods som låga då 

transporterna är relativt få och hastighetsbegränsningen gör att sannolikheten för en 

allvarlig olycka är mycket liten. De åtgärder som ovan föreslås för att minska risk från 

bensinstationen innebär även riskreducerande åtgärder avseende transporter av farligt 

gods på Fotbollsgatan. 

De riskreducerande åtgärder som föreslås utöver dem är baserade på riktlinjerna från 

Länsstyrelsen Stockholm (2016):  

 Bebyggelsefritt avstånd på 15 meter från Fotbollsgatan. Området mellan vägen 

och byggnaden ska anläggas så det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse 

 Glas ska utföras i lägsta brandteknisk klass EW30 

  Fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägsta brandtekniska klass 

EI30 

 Friskluftsintag ska placeras bort från vägen 

 Det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt 

4.3 Ljudmiljö och buller 

 Trafikbuller 

Lindesbergs kommun har utfört en trafikmätning för Fotbollsgatan, under en vecka, 

2014-01-20 tom 2014-01-27. Mätningen visade 4249 ÅDT (årsdygnstrafik) varav 11 

procent tung trafik. Vägens hastighet är 50 km/h, men sänks enligt planförslaget till 

30 km/h. Avstånd mellan vägmitt och beräknad skolfasad är drygt 36 meter.  

Lindesbergs kommun har vidare genomfört en bullerkartering av tätorten Lindesberg 

2014 som inkluderar det aktuella området. Resultatet redovisas i figur 9 nedan. Notera att 

trafiksiffrorna i denna utredning inte baseras endast på skoltid. 

Planområdet kommer att medföra att ytterligare människor vistas i området. Huvuddelen 

av dessa är dock högstadieelever vilka kommer till skolan med skolskjuts alternativt till 

fots eller med cykel. Det innebär att trafiken till området inte förväntas öka mer än 

marginellt. 

En bullerberäkning genomfördes 160131 baserat om ovanstående uppmätta trafiksiffror. 

Resultatet av beräkningen visar 54 dBA ekvivalentnivå och maxnivå 70 dBA på 35 meters 

avstånd mellan vägmitt och fasad vid en hastighet på 50km/h. Beräkningen visar således 

att riktvärdena för ekvivalent nivå för ytor som inte avsätts för lek/utevistelse innehålls vid 

föreslagen fasad i norr. Riktvärdena för maxnivå ligger även dessa inom tillåten gräns för 

området bakom skolbyggnaderna som är avsett för utevistelse. Skulle hastigheten 

sänkas till 30 km/h, enligt planförslaget så skulle värdena ligga på 52 dBA ekvivalentnivå 

och maxnivå 68 dBA på 35 meters avstånd mellan vägmitt och fasad. 
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Figur 10. Utdrag från Lindesbergs bullerkartering 2014. Rödlinje motsvara planområdets gräns. De 
gula till gröna färgerna i kartan indikerar områden med ekvivalenta bullernivåer (dBA) enligt 
rithuvud till höger i bilden. 

Utifrån ovanstående bild (figur 9) görs bedömningen att för de västra delarna kommer 

höga trafikbullernivåer i huvudsak vara ett problem för området norr om skolbyggnaderna 

samt i viss utsträckning mot fasaden. Detta område är således mindre lämpligt för 

utevistelse/lekytor. Genom att uppföra bygganderan som en sammanhängande struktur 

kan dessa fungera som ett bullerskydd mot bakomliggande område och ytterligare sänka 

ljudnivåerna på ytor avsedda för utomhus vistelse.  

För det befintliga skolområdet runt Brotorpsskolan kommer ljudnivåerna på stora delar av 

de ytor som planläggs för skolverksamhet utan bebyggelse ha höga ljudnivåer och i vissa 

delar över gränsvärdet för trafikbuller vid uteplats (50 dBA). Det område som planläggs 

som Natur längs Begslagsvägen har i sin helhet ljudnivåer över 50 dBA. Här skulle ett 

bullerskydd mot Bergslagsvägen och de östra delarna av Fotbollsgatan kunna medföra 

en tydlig förbättring av den befintliga miljön för utevistelse. 
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 Por-Pac 

Vid anläggningen förekommer buller från kyltorn, fläktar och ångutsläpp, samt från en 

sprinklerpump som provkörs ca 10 minuter en gång per vecka. I företagets anmälan 

enligt miljöbalken från 1999 anges att bullermätningar utförts, där resultatet från 

nattmätningen överskrider Naturvårdsverkets normer vid körning av sprinklerpump. 

Eftersom bebyggelsen ligger nära kan dock 5 dBA över normen accepteras om det är 

praktiskt och ekonomiskt orimligt för befintlig industri att uppfylla denna. Vid ett 

mätprotokoll från 2000 anges ljudnivåerna vara 50-53 dBA i verksamhetsgräns vid 

Siggebohyttevägen samt 50-67 dBA vid verksamhetsgräns vid Stadsskogsvägen. (Det 

högre värdet vid körning av sprinklerpump.) 

Vid den aktuella tidpunkten var de aktuella riktlinjerna ”Naturvårdsverket riktlinjer för 

externt industribuller (1978:5)”. Riktlinjerna för bostäder, utbildningslokaler och rekreativa 

ytor i bostäders närhet var enligt följande (angivet i ekvivalenta ljudnivåer): 

50 dB(A) vardagar dagtid (kl 7:00-18:00) 

45 dB(A) kvällstid (kl 22:00-07:00) 

40 dB(A) övrig tid 

Dagens riktlinjer motsvarar dessa nivåer för bostäder, för utbildningslokaler är dock 

värden nattetid ej tillämpliga. Med tanke på avståndet till planområdet från verksamheten 

vilket är 50 m till närmaste bostad är 60 m är bedömningen att risken är mycket 

begränsad att ljudnivåerna från verksamheten skulle skilja sig från de ljudnivåer som 

råder vid bostäderna idag. Det bör noteras att avståndet upp till den del av skolområdet 

där byggnader planeras är 200 m. Risken för bullerstörning från verksamheten bedöms 

därför som mycket liten. 

 Bensinstationen Tanka, på Tage Rejmes Bil  

Buller kan uppkomma i samband med trafik och transporter till anläggningen. Inom 

anläggningen förväntas dock endast begränsat med buller förutom detta vägtrafikbuller. 

 Meritor 

Enligt villkor ska buller från anläggningen begränsas så att inte ger upphov till en 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder (skola likställs här med bostäder) högre än: 

50 dB(A) vardagar dagtid (kl 7:00-18:00) 

45 dB(A) nattetid (kl 22:00-07:00) 

45 dB(A) övrig tid 

Enligt företagets miljörapport för 2015 har inga synpunkter eller klagomål inkommit från 

boende i närområdet under året, och inga driftstörningar har förekommit som kan ha haft 

inverkan på bullernivåerna. Den senaste bullermätningen gjordes 2012. Ingen mätning 

har alltså utförts under året. Avståndet från verksamhetslokalerna till den nuvarande 

skolan är ca 450 m och till de nya skolbyggnaderna ca 200 m.  
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Utan tillgång till bullermodellering eller immissionsmätningar är det inte möjligt att göra en 

fullständig bedömning av eventuell bullerstörning från verksamheten. De moment som 

riskerar att avge buller bör främst vara fläktar och tungtrafik samt eventuellt det 

precessionssmide som uppges utföras. Den tunga trafiken rör sig enligt transportplanen 

på verksamhetsområdets norra och västra sida och den egna byggnaden kommer 

därmed att utgöra ett bullerskydd mot bakomliggande planområde. Riskerna bör därmed i 

huvudsak utgöras av fläktar på byggandens tak. Då avståndet till skolbyggnaderna är mer 

än 200 m från dessa bedöms påverkan som relativt begränsad i förhållande till trafiken på 

Fotbollsgatan. För utemiljöerna på skolgården kommer skolans byggnader att fungera 

avskärmande.  

 Linde Energi 

Hetvatten centralen Gistans som anläggningen kallas är enligt bolagets tillståndsansökan 

från 2012 en tyst anläggning. Oljepannorna står inomhus och störst påverkan på buller 

situationen har de transporter som sker till och från anläggningen, även fläktar kan föra 

ett vist oljud. Då anläggningen är en spetsenergi anläggning som huvudsakligen används 

vid kallt väder eller vid driftstopp i basproduktionen får dessa transporter anses som 

relativt begränsade. Transporterna passerar inte det planerade detaljplaneområdet. 

Enligt tillstånd för verksamheten gäller följande villkor: 

50 dB(A) vardagar utom lördagar (07.00-18.00) 

45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar (07.00-18.00) 

45 dB(A) kvällstid (18.00-22.00) 

45 dB(A) nattetid (22.00-07.00) 

Boverkets riktlinjer motsvarar dessa nivåer för dagtid, för utbildningslokaler är dock 

värden nattetid ej tillämpliga. Avståndet från verksamheten skolområdet är 150 m 

avståndet till närmast boende är knappt 250 m. Avståndet till närmste planerade 

skolbyggnad är dock ca 250 m.  

I företagets miljörapport för 2015 anges att bullervillkor i miljötillstånd är uppfyllda samt att 

inga förändringar har skett under året som kan påverka bullernivån. Inga krav på kontroll 

har inkommit från tillsynsmyndighet och inte heller några klagomål, och man har därför 

inte utfört någon bullerkontroll under året.  

Mot denna bakgrund är bedömningen att risken för bullerstörningen från den aktuella 

anläggningen får ses som mycket begränsad.  

 Ragnarssons Bil och Maskin AB  

Buller från tungtrafik samt lossning och lastning kan uppstå från anläggningen. Den 

aktuella anläggningen är belägen direkt väster om ishallen avståndet till planområdet är 

endast 10 m.  

En sammanhängande bebyggelse med ishallen kan fungera som bullerskyddande 

struktur mot bakomliggande skolgård. På den södra och sydöstra delen av Ragnarssons 

tomt liggen en byggnad i L-form vilken torde fungera bullerskyddande mot söder och 
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sydost. Bedömningen är att med en genomtänkt utformning av skolbyggnaderna utgör 

verksamheten endas en mycket begränsad risk avseende buller. 

 Riskbedömning ljudmiljö och buller  

Sammanfattningsvis kan konstateras att underlaget för att bedöma bullersituationen i 

området är begränsat. På två sidor omges detaljplaneområdet av industri. Det finns inga 

registrerade klagomål avseende buller från dessa verksamheter idag från närliggande 

bostäder eller den befintliga skolan. Detta innebär dock inte att det inte förekommer buller 

i området. Bergslagsgatan och Fotbollsgatan med dess trafik kommer innebära relativt 

höga buller nivåer mot skolans fasad i norr. Det finns även en risk för vist buller från 

Ragnarssons i väster. Genom sammanhållande bebyggelse och genom att säkerställa en 

god ljudisolering i byggnadernas fasad kan en god arbetsmiljö skapas i klassrummen. 

Skolbyggnaden kan sedan delvis fungera som en barriär för att skapa en god ljudmiljö 

söder om dessa. I öster skulle en bullerskärm mot Bergslagsgatan förbättra ljudmiljön i 

det område längsmed denna väg som även om det inte planläggs för skolverksamhet har 

potential att nyttjas för lek. För att säkerställa en god ljudmiljö på skolgård rekom-

menderas en bullermodellering när den detaljerade utformningen av byggnader och 

bullerskärmar skall fastslås.  

Den del av skolområdet som ligger längst söder ut är avsätts för bollplan. Här längst 

söder ut är skolområdet nära såväl Por-Pac som Linde Energis verksamhetsområden. 

Avstånden är dock jämförbara med de till närmaste bostäder. Då verksamheterna enligt 

miljörapporter idag uppfyller riktvärdena för industribuller vid närmaste bostäder bedöms 

även ljudnivåerna i denna del av skolområdet rimligen innehålla dessa riktvärden. 

Information om trafikbuller saknas för detta område. 
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4.4 Luftkvalitet 

I detta avsnitt inkluderas både lukt och luftkvalitet. Utsläpp till luft från närliggande 

industrier har kartlagts baserat på miljötillstånd, anmälan enligt miljöbalken och 

företagens årliga miljörapporter. Mätningar eller spridningsberäkningar till luft har inte 

gjorts i detta skede. Det har inte heller funnits sådana tillgänglig utom för Linde Energis 

anläggning. 

Den generella vindriktningen från sydväst/väst vilket redovisas i de spridningberäkningar 

som SMHI gjort i Linde Energis tillståndsansökan från 2012. 

 Por-Pac 

Från Por-Pac förekommer enligt anmälan från 1999 utsläpp till luft av bland annat 

lösningsmedel, rökgaser och svavel. Utsläpp av pentan, omkring 9000 kg/år, sker 

kontinuerligt via fläktar under tillverkningsprocessen. Det organiska lösningsmedlet NMP 

(N-metyl-2-pyrolidone), omkring 1000 liter/år släpps ut från tvätt vid verktygsförberedning. 

Rökgaser och svavel (ca 1300 kg/år) släpps ut via skorsten från ångpannan. I 

miljörapporten 2013 anges detta dock utsläppet till luft vara 2500 kg/år pentan och 44 

kg/år svavel.  

Utsläppen från anläggningen är begränsade. Vindriktningen är icke gynnsam för 

skolområdet men det är ett öppet område med god möjlighet för utspädning och 

uppblandning i luften. Avstånden till skolverksamheten är motsvarande de till närliggande 

bebyggelse. Inga klagomål har inkommit för denna bebyggelse varför riskerna bedöms 

som begränsade för den aktuella planen.  

 Bensinstationen Tanka, på Tage Rejmes Bil  

Verksamheten är inte tillståndspliktig, men omfattas av anmälningsplikt eftersom mer än 

1000 kubikmeter flytande motorbränsle hanteras per år.  

Hantering av bensin, diesel och etanol kan ge upphov till viss lukt. Utsläpp till luft av bland 
annat VOC kan förekomma i samband med tankning, fyllning, lagring och spill. Den 
förhärskande vindriktningen är i detta fall gynnsam för skolområdet och de ytor som 
nyttjas för utevistelse är dock belägna på andra sidan av skolbyggnaderna och på ett 
relativt stort avstånd varför risken för störning inte bedöms föreligga. 

 Meritor 

Meritors verksamhet ger upphov till utsläpp av lösningsmedel, stoft och oljepartiklar. 

Företagets miljötillstånd innehåller villkor för dessa ämnen, av vilka samtliga innehålls 

enligt bolagets miljörapport för år 2015. 

Utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) från och med år 2015 inte överstiga 
7,5 ton per år vid full produktion. Vid lägre produktion ska utsläppen reduceras i 
proportion till produktionen. De totala utsläppen av VOC år 2015 var enligt företagets 
årliga miljörapport 3,92 ton, vilket är godkänt enligt villkoret. Motsvarande siffra för 2014 
var 4,6 ton. Notera att utsläppsberäkningar för VOC i miljörapporten baseras på 
färgåtgång, vilket innebär att inga mätningar gjorts.  
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Halten stoft från stoftavskiljare vid bearbetningsmaskiner får vara högst 5 mg/Nm3. År 

2013 överskreds villkoret på ett ställe, men en ny mätning samma år visade på godkänd 

stofthalt. Inga avvikelser rapporterades under 2015.  

Oljeaerosolhalten i utsläpp från aerosolavskiljare får enligt villkor inte överstiga 5 mg/Nm3. 

Enligt mätning år 2013 innehölls villkoret med 0,2 mg /Nm³. Inga avvikelser rapporterades 

under 2015. Som en jämförelse kan anges att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) anger en nivågräns på 1 mg /Nm³. Halterna från 

verksamheten är således långt under dessa. 

Generellt är de halter som släpps ut relativt låga. Verksamheten är förlagd i så att den 

huvudsakliga vindriktningen är bort från skolan samt i ett relativt öppet område. Riskerna 

för störning bedöms därför som begränsade. 

 Linde Energi 

Förbränning ger upphov till utsläpp av bland annat stoft, svaveldioxid och kväveoxider. 

Dessa utsläpp är villkorssatta i företagets tillstånd och samtliga villkor uppfylldes år 2015.  

Utsläpp sker genom en 21 m hög skorsten och stofthalterna får inte överstiga 10 mg/Nm3 

för eldningsolja respektive 85 mg/Nm3 för bioolja. Villkoret för eldningsolja innehölls år 

2015 vid mätning utförd 2015-04-15, och ingen bioolja användes under året.  

Bioolja kan avge lukt vid förvaring vid högre temperaturer, temperaturer upp till 45 C skall 

dock inte utgöra något problem enligt verksamheten. Cisterner har en avluftare i toppen. 

Erfarenheter från liknande anläggningar är att man inte har fått klagomål, om klagomål 

skulle inkomma kan man installera ett filter för att minska risken för lukt. 

I samband med en tillståndsansökan för anläggningen 2012 utförde SMHI 

spridningsberäkningar för att bedöma den sökta pelletspannans miljöpåverkan och för att 

se om miljökvalitetsnormen för PM10 samt NOx överskreds. Spridningsberäkningarna 

visar att summa halterna av NOx och partiklar med bred marginal låg under 

miljökvalitetsnormen. I nuvarande utformning utan pelletspannan och med biooljepanna 

är bolagets bedömning att nivåerna ligger på motsvarande nivå. Risken för störning från 

anläggningen bedöms därför som mycket små avseende luft och lukt. 

 Riskbedömning luftkvalitet  

Sammanfattningsvis kan konstateras att underlaget för att bedöma luftkvalitet och lukt är 

begränsat bedömningen är dock att utifrån tillgängligt underlag är risker för störning i form 

av luftkvalitet och lukt som detaljplanen utsätts för är mycket små. 

Utsläppen från kring liggande anläggningen är begränsade. Den förhärskande 

vindriktningen är minst gynnsam de verksamheter som ligger sydväst om 

detaljplaneområdet. I denna del av detaljplanen skapas ett öppet område med god 

möjlighet för utspädning och uppblandning i luften. Avstånden till skolverksamheten är 

motsvarande de till närliggande bebyggelse. Inga klagomål har inkommit för denna 

bebyggelse varför riskerna bedöms som begränsade för den aktuella planen. 
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5 Samlad bedömning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns risker inom vissa verksamheter i 

närheten av planområdet och då främst hos Meritor och från bensinstationen. Riskerna 

bedöms dock som begränsade i utsträckning och omfattning. För att förhindra att ett 

läckage av brandfarlig vätska på bensinstationen når planområdet rekommenderas 

riskminskande åtgärder i form av avskärande dike och bibehållande av trädridå.  

De risker som den planerade skolan utsätts för i form av farligt gods bedöms som 

begränsade varför transporter med farligt gods inte skall ses som ett hinder för 

planläggningen antalet transporter är relativt få och kommande hastighetsbegränsning 

gör att sannolikheten för en allvarlig olycka är mycket liten. De åtgärder som ovan 

föreslås för att minska risk från bensinstationen är därtill även riskreducerande för risker 

kopplade till transporter av farligt gods på Fotbollsgatan. Därtill rekommenderas ett antal 

tekniska åtgärder på byggnaden så som ett säkerhetsavstånd på 15 m till Fotbollsgatan, 

väggar i obrännbartmaterial samt luftintag och utrymningsvägar bort från Fotbollsgatan. 

Underlaget för att bedöma buller- och luftkvalitetsituationen i området är mycket 

begränsad. På två sidor omges detaljplaneområdet av industri. Det finns inga 

registrerade klagomål avseende buller eller lukt från dessa verksamheter idag från 

närliggande bostäder eller den befintliga skolan. Riskerna för störning avseende buller 

bedöms som störst av trafiken från Fotbollsgatan. Genom att säkerställa en god 

ljudisolering i byggnadernas fasad kan en god arbetsmiljö skapas i klassrummen. 

Skolbyggnaden kan här även fungera som en barriär för att skapa en god ljudmiljö för 

utomhus vistelse söder om dessa. Ett bullerskydd i östran kanten av planområdet mot 

Bergslagsvägen skulle kunna utöka utemiljöerna med god ljudmiljö på den befintliga 

skolan.  

Risker för störning i form av luftkvalitet och lukt som detaljplanen utsätts för bedöms små. 

Utsläppen från kring liggande anläggningen är begränsade. Vindriktningen är minst 

gynnsam de verksamheter som ligger sydväst om detaljplaneområdet. I denna del av 

detaljplanen skapas ett öppet område med god möjlighet för uppblandning och 

utspädning i luften. Avstånden till skolverksamheten är motsvarande de till närliggande 

bebyggelse. 

  



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : 1288580000_rapport riskbedömning detaljplan Brodalen 1_1_170113

  

   

 
 

31(32) 
 

RAPPORT 

2016-01-13 

 

RISKUTREDNING DETALJPLAN FÖR BRODALEN 1:1 

 

 

LKM p:\1228\1288580_riskutred_dp_brodalen_1_1\000\19 original\leverans 170113\1288580000_rapport riskbedömning detaljplan brodalen 
1_1_170113.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

6 Behov av skadeförebyggande åtgärder och kompletterande 
utredningar 

Utifrån ovanstående bedömning bör följande åtgärder beaktas vid genomförandet av 

planen; 

 Avståndet till Fotbollsgatan från byggnadsfasad ska vara minst 15 meter för att 

begränsa brandspridning och konsekvenser vid en olycka. Avståndet mellan väg 

och byggnad ska utformas så att stadigvarande vistelse ej uppmuntras. 

 Fasad som vetter mot Fotbollsgatan på byggnader mellan 15-30 meter från 

vägen ska utföras i obrännbart material (A2-s1, d0) alternativt lägsta 

brandtekniska klass EI30. Glas ska utföras i lägsta brandteknisk klass EW30 

 Ett dike bör säkerställas söder om Fotbollsgatan som skär av rinnvägen mellan 

bensinstationen och skolområdet.   

 Den trädridå på ca 12 meter som finns längs med den södra sidan av 

Fotbollsgatan bör om möjligt lämnas orörd för att kunna begränsa 

brandspridning, bromsa spridning av giftig gas och brandrök samt till viss del 

förhindra att fordon vid en olycka åker in på skolområdet. Ytan kan alternativt 

användas som parkering men ska inte anordnas så att utomhusvistelse 

uppmuntras. 

 Friskluftsintag placeras så långt som möjligt från Fotbollsgatan och 

Ishockeygatan. Utrymningsvägar från skolan bör anläggas så utrymning kan ske 

bort från väg Fotbollsgatan. 

 Det är viktigt att säkerställa att utryckningsvägarna från brandstationen hålls fria 

för att säkerställa korta insats tider i hela kommunen. Hänsyn till utrycknings 

fordon på Fotbollsgatan måste därför tas vid planering av trafik till planområdet 

och i synnerhet skolskjuts. 

 Genomförandet av planen kommer att leda till att fler personer vistas i området 

vilket kan locka oskyddade trafikanter att i större utsträckning besöka 

kringliggande handelsverksamhet. Med detta som bakgrund bör gatubelysning 

liksom gång- och cykelbanor på lokalgator i anslutning till området ses över (till 

exempel Skrinnargatan/ Siggebohyttevägen) för att förbättra trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter, däribland elever på skolan även utanför planområdet. 

 Skolbyggnaderna bör utformas med god bullerdämpning i fasad mot norr för att 

säkerställa en bra arbetsmiljö i lokalerna. Utemiljön ska utformas så att en tyst 

sida skapas för utemiljön söder om skolbyggnaderna. En bullerskärm mot 

Bergslagsgatan rekommenderas för att förbättra ljudmiljön på den befintliga 

skolgården. Genom en buller modellering kan man tydliggöra strukturer som 

skulle kunna bidra till att ytterligare begränsa bullerspridningen in mot 

skolgården. 

Sweco Environment AB 

Miljöstrategi och arbetsmiljö Syd 

  

Maria Liberg Kristiansson   Martin Bjarke 

Uppdragsledare   Granskare  
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Norconsult AB har på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen utfört en naturvärdesinventering för en del av 

en detaljplan för Lindesby 1:1 m.fl. (Figur 1 och Figur 2). Inventeringsområdet är beläget väster om Lindes-

bergs tätort, Örebro län. Naturvärdesinventeringen ska redovisa eventuell förekomst av naturvärden, biotoper 

och skyddade arter i inventeringsområdet. Särskilt ska eventuella förutsättningar för boplatser/livsmiljöer för 

fladdermöss redovisas. 

 

Figur 1. Översiktskarta (© Lantmäteriet). 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : NVI Lindesby 1_1

Naturvärdesinventering 

 
Underlag till detaljplan för Lindesby 1:1 m fl 
Uppdragsnr.: 108 01 64   Version: 2 

  

2021-11-12  |  Sida 5 av 26 

 

Figur 2. Inventeringsområde. 

1.2 Arbetets bedrivande och metodik 

Naturvärdesinventeringen har utförts av biolog Mattis Arveström (uppdragsledare, GIS-arbete med mera) och 

biolog Ola Sjöstedt (fältinventering, rapportskrivning) vid Norconsult AB. Inventeringen har utförts enligt 

svensk standard (SS199000:2014) med detaljeringsgraden medel, samt med tilläggen ”Naturvärdesklass 4”, 

”Värdeelement” och ”Detaljerad redovisning av artförekomst”. 

Svensk standard för naturvärdesinventering klassificerar naturområden enligt tre värdeklasser (naturvärdes-

klass 4 är ett tillägg till grundutförandet, se ovan): 

Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 

Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Naturområden bedömda inom någon av de fyra värdeklasserna kan anses ha förhöjda naturvärden i förhål-

lande till natur som inte uppfyller kriterierna för att bli klassad. För närmare förklaring av vad de olika naturvär-

desklasserna innebär, se bilaga 2. Detaljeringsgraden medel enligt standarden innebär att naturvärdesobjekt 
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större än 0,1 ha, eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 meter eller mer och en bredd av 0,5 meter eller 

mer, skall avgränsas. Fältinventeringen utfördes den 11 och 12 oktober 2021. 

Förutom inventering i fält har en genomgång gjorts av tidigare dokumenterade naturvärden i området. Un-

derlag har inhämtats från Länsstyrelsen (Geodataportalen), Skogsstyrelsen (Skogsdataportalen), Naturvårds-

verket (Skyddad natur samt publicerade rapporter) och ArtDatabanken (Artportalen). Särskilda sökningar har 

gjorts för att erhålla kunskap om vilka objekt som ligger i och i inventeringsområdets omedelbara närhet. 
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2 Naturförhållanden 

Inventeringsområdet kan delas in i tre huvudsakliga avsnitt från väster till öster. I den västra delen finns en 

äldre barrskog med omväxlande gran och tall och ett välutvecklat mosskikt med utbredda mattor av framför allt 

hus- och väggmossa. Skogen ingår i ett större barrskogsdominerat område som sträcker sig både söder och 

norr om inventeringsområdet, dock framför allt mot söder. En viss påverkan av skogsbruk i form av gallring 

med mera märks, men en del naturvårdsarter såsom ullticka, motaggsvamp och kantvitmossa (Figur 3), har 

noterats inom detta större barrskogsområde, vilket vittnar om att det hyser naturvärden (se NVI för Lindesby 

1:13 m.fl., Norconsult AB 2019). 

 
Figur 3. Kantvitmossa noterad vid inventeringen i oktober 
2021. 

 
Figur 4. Barrskogen i den västra delen av inventeringsom-
rådet är rik på marksvampar. På bilden syns klubbsvamp 

Clavariadelphus sp. 

 

I den centrala delen av inventeringsområdet dominerar bland- och lövskog. Lövskog med gråal, björk och 

hägg dominerar i en bäckravin som sträcker sig i nordsydlig riktning (Figur 5), medan blandskog med björk, 

asp och gran vidtar i ett område väster om bäckravinen. Vissa av asparna är relativt grova, omkring två meter i 

stamomkrets. Dessa skogar saknar sannolikt kontinuitet och är uppvuxna under senare halvan av 1900-talet. 

Trots det finns en del naturvärden här knutna till fuktiga och skuggiga miljöer med ett visst inslag av död ved. 

Karakteristiska mossor i dessa skogar är kransmossa och bräkenmossa. 
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Figur 5. I bäcken som rinner i en ravin i nordsydlig riktning genom inventeringsområdet finns gott om sten och grus. 
Bäcken omges av lövskog med främst gråal, björk och hägg. 

 

I den östra delen av inventeringsområdet förekommer öppna före detta åkermarker omväxlande med skog-

klädda avsnitt (Figur 6). De öppna markerna står idag ohävdade, och domineras av högvuxna gräs som tuvtå-

tel, kvickrot med mera. De skogklädda avsnitten består delvis av marker som relativt nyligen vuxit igen med 

lövträd, mest björk och gråal, och delvis av blandskogsavsnitt som varit skogbevuxna under lite längre period. 

I blandskogarna växer tall, gran, björk, asp, rönn och enstaka ek. Längst i öster finns inslag av en äldre träd-

generation, med förekomst av tallar och någon enstaka ek med en stamomkrets upp emot två meter.  
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Figur 6. I östra delen av inventeringsområdet förekommer ohävdade öppna marker omväxlande med blandskogsavsnitt. 
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3 Naturvärden 

3.1 Tidigare dokumenterade naturvärden 

Inventeringsområdet berörs av en av Länsstyrelsen utpekad värdetrakt, Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens 

lövskogstrakt, där asp bedöms vara av särskilt intresse (Länsstyrelsen 2006). De östra/sydöstra delarna av 

inventeringsområdet gränsar till ett område som berörs av Länsstyrelsens naturvårdsprogram (85:39, Stora 

Lindessjöns västra strand) (Figur 7). Området har stor betydelse för landskapsbilden kring Stora Lindessjön 

och har också betydande rekreativa värden (Länsstyrelsen 1984). Även väster om inventeringsområdet finns 

ett objekt som pekats ut i naturvårdsprogrammet (85:45, Strövområde V om Torphyttan), vilket också pekats 

ut som värdefullt ur rekreationsperspektiv (Figur 7).  

Inom inventeringsområdet finns sedan tidigare inga registrerade naturvärden i form av nyckelbiotoper eller ob-

jekt med naturvärden. Inget Natura 2000-område, riksintresse eller formella skydd som naturvårdsavtal, bio-

topskydd eller naturreservat berör området (Skogsstyrelsen 2021, Naturvårdsverket 2021) (Figur 7). 

Norconsult utförde 2019 en naturvärdesinventering i planområdet för Lindesby 1:13 m.fl. strax söder om det 

nu aktuella inventeringsområdet (Norconsult AB 2019) (Figur 7). Flera av de naturvärdesobjekt som då av-

gränsades har sin naturliga fortsättning in i det nu inventerade området. 

 

Figur 7. Tidigare dokumenterade värden inom och i anslutning till inventeringsområdet. Markerade naturvärdesobjekt enligt 
klass 3 och 4 härstammar från den naturvärdesinventering som utfördes i planområdet för Lindesby 1:13 m fl 2019. 
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3.2 Naturvårdsarter 

ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för arter 

som behöver uppmärksammas inom naturvården, det vill säga arter som är extra skyddsvärda, antingen ge-

nom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt viktiga 

ur ett naturvårdsperspektiv (ArtDatabanken 2013). I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter, arter för-

tecknade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (arter som har en stor 

andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). För dessa artgrupper, 

utom de två sistnämnda, finns förteckningar på nationell eller internationell nivå. För ansvarsarter har vissa län 

eller kommuner tagit fram egna förteckningar. I denna naturvärdesinventering redovisas fynd av rödlistade ar-

ter, fridlysta/skyddade arter och signalarter. För en närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan på sid 

12.  

Naturvårdsarter inom, eller i angränsning till, inventeringsområdet har noterats efter en genomgång av uppgif-

ter i artrapporteringssystemet Artportalen, samt i samband med det utförda fältbesöket i oktober 2021. Sök-

ningen i Artportalen gjordes för naturvårdsarter observerade under perioden 2000-2021 för inventeringsområ-

det inklusive en buffertzon runt inventeringsområdet omfattande cirka 200 meter.  

Fynd av naturvårdsarter inom bedömda naturvärdesobjekt redovisas nedan samt under respektive objektbe-

skrivning i bilaga 1. 

 Fynd av naturvårdsarter 

Kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium, S) noterades i 

barrskogen i naturvärdesobjekt A (Figur 3). Arten trivs i 

äldre skogar på frisk-fuktig mark. 

I en talldominerad del av barrskogen noterades ett exem-

plar av mattlummer (Lycopodium clavatum, F) (Figur 8). Arten är fridlyst (9 § Artskyddsförordningen), men är 

inte hotad eller direkt sällsynt.  

I norra kanten av bäckravinen noterades ett mindre bestånd med brudborste (Cirsium heterophyllum, S). Arten 

räknas som en signalart i ängs- och betesmarker. Den noterade förekomsten har dock ett begränsat signal-

värde då naturtypen här är uppvuxen lövskog. 

Strax utanför inventeringsområdet, i barrskogen som hänger ihop med naturvärdesobjekt A, noterades lång-

fliksmossa (Nowellia curvifolia, S) på en låga. Arten indikerar skog med hög luftfuktighet där det funnits en rik 

och jämn tillgång på ved i olika nedbrytningsstadier.  

Det finns inga andra registrerade fynd av naturvårdsarter från inventeringsområdet. Från den direkta omgiv-

ningen finns dock några fynd. Vid naturvärdesinventeringen av Lindesby 1:13 m.fl noterades ullticka Phellinus 

ferrugineofuscus, NT, rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens, S och zonticka Trametes ochracea, S, sö-

der om det aktuella inventeringsområdet (Norconsult AB 2019). De två sistnämnda arterna är noterade i direkt 

anslutning till inventeringsområdet. Förutom nämnda artfynd finns i Artportalen fynd av noshornsoxe (Si-

nodendron cylindricum), S, funnen i anslutning till inventeringsområdets östra delar, i den norra delen av en 

skogsdunge som delvis berörs av inventeringsområdet.  

Teckenförklaring naturvårdskategorier 
S = signalart, F = arten är fridlyst i Sverige, NT 

= rödlistad som nära hotad 
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Figur 8. Vid inventeringen noterades mattlummer, en fridlyst art (9 § Artskyddsförordningen). 

3.3 Områdets förutsättningar för fladdermöss 

Lövrika miljöer (framförallt ädellövskog) med en halvöppen och varierad vegetationsstruktur kombinerat med 

grunda näringsrika sjöar och vattendrag hör till de viktigaste biotoperna för fladdermöss. De nyckelbiotoper för 

fladdermöss som hittills beskrivits karakteriseras ofta av en varierad ädellövrik miljö, relativt luckig skog, par-

ker, stort inslag av gamla och grova träd, alléer, våtmarker, dammar, kanaler och vanligen ett antal större 

byggnader. Oftast är det inte skogsbruk utan snarare parkskötsel eller andra åtgärder som mest påverkar om-

rådena (Naturvårdsverket, 2006). 

Vid fältinventeringen i oktober 2021 noterades att det i första hand är i östra delen av inventeringsområdet 

som vissa av kriterierna när det gäller lämpliga fladdermusmiljöer bedöms uppfyllas. Kombinationen av öppna 

marker och relativt glesa blandskogar bedöms här ha viss betydelse som födosöksmiljöer för fladdermöss (se 

landskapsobjekt L1 nedan). Mot väster ansluter även ett lövrikt område med ett visst inslag av död ved. Utöver 

bäcken som rinner här saknas i området dock vattenmiljöer, och dessutom är inslaget av ädellövträd och 

gamla träd begränsat. Även inslaget av trädhåligheter är begränsat. Dock bedöms förutsättningarna för att 

trädhåligheter på sikt ska utvecklas som relativt goda, framför allt i skogsavsnitt med mycket lövträd.  

Utifrån inventeringen finns det ingen anledning att betvivla att fladdermösss nyttjar inventeringsområdet. 

Denna bedömning är i linje med det PM med fokus på fladdermöss, som togs fram till planen för Lindesby 
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1:13 (Enviroplanning 2020). I likhet med nämnda PM görs även bedömningen att en fladdermusinventering 

inte skulle tillföra någon ny information av betydande karaktär.  

I Artportalen finns fynd av vattenfladdermus (Myotis daubentonii) och dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) 

noterade cirka 300 meter söder om inventeringsområdet. Vidare finns fynd av fladdermöss (familjen Vespertili-

onidae, vilken bland annat omfattar släktena Myotis och Pipistrellus) noterade cirka 100 meter öst/sydöst om 

inventeringsområdet.  

3.4 Naturvärdesobjekt 

I Figur 9 redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats vid fältinventeringen. Inget objekt med naturvär-

desklass 1 eller 2, högsta respektive högt naturvärde, identifierades vid inventeringen. 

Två naturvärdesobjekt enligt värdeklass 3, påtagligt naturvärde, har avgränsats; A, en äldre barrskog, och C, 
en bäckravin. Naturvärdesobjekt A utgör en del av ett större barrskogsområde som kan bedömas enligt 
värdeklass 3. Naturvärdesobjekt C har ett fuktigt mikroklimat och en lövrik miljö med förekomst av död ved. 

Två naturvärdesobjekt bedömdes enligt värdeklass 4, visst naturvärde. Objekt B utgör en lövrik blandskog 
med viss förekomst av död ved och grövre lövträd. Objekt D utgör två delobjekt med blandskog med före-
komst av bland annat en del äldre tall. 

 

Figur 9. Naturvärdesobjekt 
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Samtliga utpekade naturvärdesobjekt fortsätter utanför inventeringsområdets avgränsning. Detta har också 

vägts in när bedömningar gjorts av naturvärdesklass. Naturvärdesobjekt A, B och C hänger ihop med motsva-

rande naturvärdesobjekt som avgränsats söder om inventeringsområdet i naturvärdesinventeringen för Lin-

desby 1:13 m.fl. (Norconsult 2019) (se Figur 7 ovan). 

3.5 Landskapsobjekt 

Utöver naturvärdesobjekt ska även så kallade landskapsobjekt avgränsas och beskrivas, i den mån sådana 

finns. Landskapsobjekt är större områden som har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå och ska 

avgränsas till exempel när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsar-

ter som är knutna till ett landskap med en kombination av olika naturtyper snarare än till enskilda naturtyper. I 

och i anslutning till inventeringsområdet har ett landskapsobjekt identifierats (Figur 10). Det omfattar de öppna 

markerna med intilliggande skogsmiljöer i de östra delarna av inventeringsområdet. Landskapsobjektet är rela-

tivt litet, men bedöms bland annat ha viss betydelse för arter som utnyttjar både öppna miljöer och skogsmil-

jöer. Området bedöms till exempel kunna ha viss betydelse som jaktmark för fladdermöss. 

 

Figur 10. Landskapsobjekt. 
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Objekt id L1 

Biotoper Blandskog, lövskog, öppna igenväxande marker 

Beskrivning Området omfattar öppna, ohävdade marker som är under igenväxning och intilliggande 

skogsmarker. Flera av skogsbestånden sträcker sig som halvöar ut i den öppna mar-

ken och bildar på så sätt relativt långa skogskantzoner och öppna miljöer i lä. Bäckravi-

nen i naturvärdesobjekt C ingår i den västra delen av landskapsobjektet. 

Naturvärden Förekomsten av skogskanter och öppna miljöer i lä bedöms skapa förutsättningar för 

olika grupper av insekter och även som födosöksmiljö för fladdermöss. 

Bild objekt L1 

 

 

 
 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : NVI Lindesby 1_1

Naturvärdesinventering 

 
Underlag till detaljplan för Lindesby 1:1 m fl 
Uppdragsnr.: 108 01 64   Version: 2 

  

2021-11-12  |  Sida 17 av 26 

4 Samlad bedömning/Rekommendationer 

Den känsligaste miljön bedöms finnas i bäckravinen i östra delen av inventeringsområdet, naturvärdesobjekt 

C. Tillgången på död ved är god och luftfuktigheten är jämn och hög vilket gynnar ett flertal arter. Delar av ra-

vinen har tidigare varit åkermark, vilket kan ses på äldre flygfoton, men förmodligen har det funnits lövträd i 

och intill området under flera trädgenerationer. Närmast väster om ravinen i naturvärdesobjekt B finns också 

goda förekomster av lövträd. 

Vid en eventuell exploatering bör intrång i bäckravinen minimeras. I områdena som angränsar till ravinen mot 

väster bör asp prioriteras som hänsyn i första hand, och övriga lövträd i andra hand. I strategin för formellt 

skydd av skog i Örebro län (Länsstyrelsen 2006) anges den relativt stora andelen asp i norra länets lövskogs-

trakter som särskilt intressant. 

Det barrskogsdominerade området i naturvärdesobjekt A ingår i ett betydligt större skogsområde, som framför 

allt sträcker sig mot söder. Skogen är i viss grad påverkad av skogsbruksåtgärder i form av gallring med mera, 

men påträffade signalarter och rödlistade arter inom det större skogsområdet indikerar att det funnits tillgång 

till träd och död ved under flera trädgenerationer. Om arterna och den ekologiska funktionen i skogsområdet 

ska bibehållas bör kalavverkning undvikas. 

Denna rapport fokuserar på förekomsten av allmänna naturvärden inom det avgränsade inventeringsområdet. 

Liksom fallet var i NVI:n för Lindesby 1:13 m.fl. kan man för naturvärdesobjekt A dock inte undgå att konsta-

tera att området även har goda rekreativa och sociala värden. Flera stigar går genom området, tillgången på 

bär och svamp är god och skogskänslan påtaglig.  

Vidare bör det betonas att det utifrån denna allmänna naturvärdesinventering inte går att dra några vidare slut-

satser om enskilda artgrupper, såsom fåglar. Inventeringsområdet bedöms hysa för regionen typiska fågelar-

ter och inslaget av såväl barrskog som lövskog och öppen mark innebär förutsättningar för olika fågelarter. 

Andelen hålträd och gamla träd bedöms dock vara begränsat, varför förutsättningarna för hålhäckande arter 

troligen inte är särskilt goda. 

I östra delen av inventeringsområdet bedöms att det finns vissa värden på landskapsnivå knutna till fladder-

möss. Gott om skogskantzoner och solbelysta miljöer i lä bedöms skapa relativt goda förutsättningar för födo-

sök för bland annat fladdermöss. Utbyggnaden av en lokalväg behöver inte spoliera dessa värden. Den 

största risken för konflikt med värdena bedöms vara om ingrepp görs i naturvärdesobjekt D, särskilt om äldre 

lövträd måste avverkas. Om mosaiken med öppna marker och skogsbestånd ska bibehållas på sikt krävs 

också att de öppna markerna hävdas på något sätt.  

I det PM som togs fram till detaljplanen för Lindesby 1:13 ges ett antal rekommendationer som bör beaktas för 

att reducera påverkan på fladdermöss. Ett par av dessa, till exempel gällande behov av belysning och avverk-

ning av grova lövträd, bör beaktas även inom detta planområde. I likhet med nämnda PM görs även bedöm-

ningen att en fladdermusinventering inte skulle tillföra någon information av betydande karaktär.  

I norra kanten av naturvärdesobjekt C, i kanten av det öppna området som finns här, noterades flera exemplar 

av den invasiva arten jättebalsamin i samband med fältinventeringen i oktober 2021. För att förhindra att arten 

sprider sig ner i bäckravinen och över ett större område rekommenderas att en riktad insats görs för att av-

lägsna växten. 
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Bilaga 1 
Naturvärdesobjekt 

Förkortningarna gällande naturvårdsarter har följande betydelse: 

F= Fridlyst 

S = Signalart 

 

Objekt id A 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Barrskog (omväxlande med dominans av gran respektive tall) 

Beskrivning Sammanhängande skogsområde med mestadels äldre barrskog. Gran do-

minerar i vissa delar, tall i andra. Ett visst inslag finns av björk och enstaka 

asp. Stora delar av skogen har ett välutvecklat mosskikt med främst hus- 

och väggmossa. Området är ganska rikt på marksvampar. Vid invente-

ringen noterades bland annat klubbsvamp Clavariadelphus sp, finger-

svamp Ramaria sp, trattkantarell och blek taggsvamp. En del stubbar vitt-

nar om att gallring tidigare har utförts. Inslaget av död ved är därför ganska 

begränsat, men en del lågor och högstubbar förekommer.  

Värdeelement Mosstäckta block, enstaka högstubbar och lågor. 

Naturvärdesklass 3 

Motivering: Äldre barrskog som kan ha trädkontinuitet. Området utgör en 

del av ett större skogsområde där bland annat rödlistade arter som ullticka, 

zontaggsvamp och motaggsvamp noterats. 

Naturvårdsarter Kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium, S), mattlummer (Lycopodium 

clavatum, F), långfliksmossa (Nowellia curvifolia, S) (strax utanför invente-

ringsområdet i söder) 

Övriga arter av visst naturvårdsintresse: Linnea (Linnaea borealis) 
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Bild objekt A 

(se även figur 2 

och 3 samt om-

slagsfotot) 
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Objekt id B 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandskog, sekundärlövskog 

Beskrivning Blandskog som har ett övre skikt med medelgrov björk och asp, och ett 

undre skikt med knappt medelgrov gran. I vissa avsnitt växer klen gråal och 

enstaka sälg. Enstaka grövre aspar på knappt 2 meter i stamomkrets före-

kommer. Skogen är sannolikt uppvuxen genom spontan igenväxning under 

de senaste hundra åren. Inslag av växter som kransmossa, bräkenmossa 

och olvon vittnar om lite rikare markförhållanden. Området gränsar i öster 

mot en bäckravin vilket ger ett fuktigt mikroklimat i dessa delar. 

Värdeelement Visst inslag av liggande och stående död lövved, grövre aspar 

Naturvärdesklass 4 

Motivering: Flerskiktad lövrik skog som uppkommit genom spontan igenväx-

ning. Objektet utgör en del av ett större område som fortsätter utanför in-

venteringsområdet. 

Naturvårdsarter - 

Bild objekt B 

 

 

 
Grov asp i naturvärdesobjekt B 



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : NVI Lindesby 1_1

Naturvärdesinventering 

 
Underlag till detaljplan för Lindesby 1:1 m fl 
Uppdragsnr.: 108 01 64   Version: 2 

  

2021-11-12  |  Sida 22 av 26 

 

Objekt id C 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Lövskog i bäckravin 

Beskrivning Bäckravin med bäck som är cirka två meter bred. I bäckfåran finns rikligt med 

sten och grus. Bäcken rinner i den västra delen av ravinsänkan, som här är 

ganska bred. Skogen i ravinen domineras av gråal, björk och hägg med inslag av 

asp och sälg. De flesta träden är upp till medelgrova, men lite grövre träd före-

kommer också. Ett par aspar uppmättes till drygt 2 meter i stamomkrets. Ett visst 

inslag av död ved förekommer, även av något grövre dimensioner. Vid bäckfåran 

noterades en grov björkhögstubbe och flera stammar som lagt sig över bäckfå-

ran. Karakteristiska arter i fältskiktet är nejlikrot, majbräken och älggräs. Mossflo-

ran är välutvecklad med bräkenmossa och kransmossa som karakteristiska in-

slag.  

Vid fältinventeringen i oktober 2021 noterades i norra kanten av naturvärdesob-

jektet, vid det öppna markavsnitt som finns här, flera exemplar av den invasiva 

arten jättebalsamin. Växterna kan ha kommit dit med jordmassor, men de verkar 

ännu inte ha spritt sig ner i bäckravinen, vilket dock är en uppenbar risk om inga 

åtgärder vidtas. 

Värdeele-

ment 

Liggande och stående död lövved, död ved i och vid vatten, grova aspar, bäck-

fåra med sten och grus, håligheter i strandbrinkar, skredärr 

Naturvär-

desklass 

3 

Motivering: Lövskogsklädd bäckravin. Ett fuktigt och stabilt mikroklimat, näringsrik 

mark samt relativt rik tillgång på död ved gör att många olika arter gynnas i områ-

det. Bäckravinen och naturvärdet fortsätter mot söder utanför inventeringsområ-

det. 

Naturvårds-

arter 

- 
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Bild objekt C 

(se även figur 

4) 

 

 

 
Ovanför bäckravinen i norr noterades 

flera exemplar av den invasiva arten 

jättebalsamin. 
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Objekt id D 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Blandskog 

Beskrivning Två delobjekt med relativt gles blandskog som omges av eller ligger i gränsen 

till öppen mark. Det västra delobjektet utgörs av en barrdominerad blandskog 

med upp till medelgrov tall, gran, björk och asp med inslag av rönn och ek. 

Det östra delobjektet har liknande trädslagsinnehåll, men här finns en äldre 

generation tallar och en något äldre ek. Både tallarna och eken är omkring 2 

meter i stamomkrets. I båda delobjekten finns inslag av stenblock. Fältskiktet 

domineras av blåbär och kruståtel. I det östra delobjektet finns en del gamla 

stubbar. I avsnitt med flera stubbar har en yngre trädgeneration kommit upp. 

Värdeelement Gamla stubbar, enstaka björkhögstubbar och lågor, stenblock, grövre tallar, 

en grövre ek 

Naturvärdes-

klass 

4 

Motivering: Flerskiktad skog som sannolikt till stor del uppkommit genom 

spontan igenväxning. Delobjekten fortsätter utanför inventeringsområdet. 

Naturvårdsarter - 

Bild objekt D 

(se även figur 5) 

 

 
Västra delobjektet, objekt D 
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Östra delobjektet, objekt D 

 

 

  



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : NVI Lindesby 1_1

Naturvärdesinventering 

 
Underlag till detaljplan för Lindesby 1:1 m fl 
Uppdragsnr.: 108 01 64   Version: 2 

  

2021-11-12  |  Sida 26 av 26 

Bilaga 2 
 

Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt svensk standard för naturvär-

desinventering (SS 199000:2014): 
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Bakgrund  

Det finns ett antal olika frågor som behöver belysas gällande trafikförsörjningen av 

nordvästra Lindesberg. Lindesbergs kommun har därför gett VAP VA-Projekt AB i 

uppdrag att analysera framtida struktur för trafiklösningar i området.  

Utredningen ska omfatta flera aspekter när det gäller transportsystemet i området: 

• Det pågår en planering för nya bostäder inom Lindesbyområdet. En struktur 
för kommande trafikförsörjning av området behöver redovisas.  
 

• Trafik till arenan i Lindesberg medför målkonflikter i angränsande trafiknät och 
en plan för mer ändamålsriktiga kopplingar behöver utredas. 
 

• Förslag till huvudgator och lokalgator redovisas inom utredningsområdet. 
 

• Huvudstråk redovisas för framtida kollektivtrafik. 
 

• Ta fram förslag till GC-nät i området utifrån gällande cykelplan. 
 

• Översiktligt analysera områdets framtida kopplingar mot väg 50. 

 

Utredningen ska samordnas med riktlinjer och beslut i kommunens gällande strategiska 

dokument. Översiktsplanen för Lindesberg, fördjupningar av översiktsplanen för 

centrala Lindesberg samt Cykelplanen är viktiga dokument att beakta i det arbetet med 

trafikutredningen. 

Arbetet med trafikplanen har pågått under hösten 2018 – januari 2019 i samarbete 

med Samhällsbyggnad Bergslagen, där i första hand planarkitekt Kjell Jansson och 

trafikingenjör Håkan Blaxmo deltagit i arbetet. 
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Förutsättningar 

Utredningsområdet 
Området som omfattas av trafikutredningen illustreras under figur 1. Området har 

även en fokusdel, där mer detaljerade studier ska göras gällande målpunkter, 

parkering, GC-rörelser och funktionsindelning av gator mm. 

Området omfattar bebyggelse med blandade funktioner såsom industri- och 

handelsverksamheter, utbildningsverksamhet samt bostadsbebyggelse. Området 

omges av starka vägstråk med väg 50 på västra sidan och Bergslagsvägen på den östra 

sidan.

Figur 1 Avgränsning för trafikutredning inom röd markering, fokusområde med blå markering.  
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Nuvarande markanvändning 

Markanvändningen i området är uppdelad mellan det stora verksamhetsområdet i 

norra och mellersta delen av utredningsområdet och områden för bostäder samt 

skola/idrott i den sydvästra delen. 

Industriområdet består av blandade verksamheter från större industriföretag typ 

Meritor till mindre etableringar med lätt industri och hantverk. På senare år har en del 

externhandel även etablerats i området. 

I den sydöstra delen av området ligger Brodalen, som är ett etablerat bostadsområde 

med mestadels villabebyggelse med ett finfördelat vägnät. Väster om Brodalen ligger 

Lindesby som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Lindesberg1 som ett 

prioriterat delområde för tillkommande bostadsbebyggelse. Delar av området har 

utsikt mot Lindesjön och bedöms ha möjligheter att utvecklas till ett attraktivt och 

relativt centrumnära bostadsområde. Kommande bebyggelse är tänkt att 

karaktäriseras av småhusbebyggelse och/eller mindre flerfamiljshus. 

Det finns skol- och idrottsområden som är mycket viktiga målpunkter för barn och 

ungdomar. I västra delen av området intill Fotbollsgatan finns det träningsanläggning 

med flera bollplaner med bred verksamhet för ungdomar. Vidare i den mellersta och 

östra delen ligger Brotorpsskolan med ishall och idrottsplats. Skolan kommer att 

byggas om och utökas, tillsammans med omgivande idrottsanläggningar blir det en 

central målpunkt i området. 

I den södra delen ligger den relativt nybyggda Lindesberg Arena som tillsammans med 

Lindeskolan som är gymnasieskola, bildar ytterligare ett viktigt målkluster för barn och 

ungdomar. Arenan är en modern multiarena med plats för både elitidrott samt 

skolgymnastik och vanliga motionärer. Parkeringen vid arenan har knappt 200 platser 

samt Lindeskolan ca 70 platser. 

 

 

  

                                                           
1 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Område för framtida 

bostadsutveckling 

Verksamhetsområde 

med inslag av handel 

 

Område för skola/idrott 

 

Område för 

bostadsbebyggelse 
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Målpunktsanalys 

För att få underlag till analys av anspråk på tranportrörelser i området, speciellt gång- 

och cykelrörelser, har en målpunktskarta tagits fram. Kartan visar viktiga målpunkter 

för olika slags resor i och närmast intill utredningsområdet. 

Det finns flera mycket viktiga målpunkter i området. I den södra änden finns 

Lindeskolan med Lindesberg Arena. Det är en målpunkt med mycket stora gång- och 

cykelrörelser under stora delar av dygnet. Det finns goda gång- och cykelkopplingar 

mot centrum samt norrut i stråket mot Brotorpsskolan. Däremot är tillgängligheten 

med personbil något sämre eftersom vägnätet har brister i utformning och är på olika 

sträckor inte utformad efter sin trafikuppgift. Den ökade trafiken till arenan har även 

påverkat intilliggande boendemiljöer på ett negativt sätt ur bland annat 

bullerhänseende. 

Befintliga cykelvägar har redovisats på målpunktskartan för att illustrera hur väl de 

olika målpunkterna är kopplade mot cykelvägnätet. De viktigaste målpunkterna för 

barn och ungdomar, skola/förskola samt Idrott/fritid, har kopplingar mot befintligt GC-

nät. Däremot saknas tvärgående GC-förbindelser (väst/öst) i den södra delen av 

utredningsområdet. 

De större arbetsplatsområdena i mellersta och norra delen av området har dock låg 

standard på gång- och cykelvägsnätet. Gång- och cykelplanen2 för Lindesberg pekar på 

omfattande brister inom utredningsområdet och föreslår ett stort antal nya stråk. 

 
 
Målpunkt Idrott/fritid 
 
 
 
Målpunkt Skola/förskola 
 
 
 
Målpunkt Omsorg/sjukvård 
 
 
 
Målpunkt Större arbetsplats 
 
 
Målpunkt Centrum med handel/service 
 
 
 
Befintliga Cykelstråk  

                                                           
2 Gång- och cykelplan, Lindesbergs kommun AKK2015/447-20 
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Skogsstig 

Målad 

Centrum Lindeskolan 

Lindesbergs 

Arena 

Lasarettet 

Brotorpsskolan 

Stadsskogsskolan 

Lindesby 

Väg 50 

Parkudden 
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Vägsystem – nuvarande trafikuppgifter och funktion 

Vägtyperna i ett tätortssystem kan enligt TRAST-metodiken3 generellt delas upp i tre 

funktionella delar - frirum, mjuktrafikrum och transportrum.  

I frirummet ska inte biltrafik förekomma. Det är de oskyddade trafikanterna och de 

lekande barnens område. Till områden med frirumskaraktär tillhör gång- och 

cykelnätet, parker, lekplatser, rekreationsområden och torg med mera. Frirummen ska 

skapas för att ge trygga och rofyllda miljöer för oskyddade trafikanter som kan främja 

möjligheter till möten mellan människor. 

Mjuktrafikrummet omfattar ett nät där biltrafiken kan integreras med gång- och 

cykeltrafikanter. Mjuktrafikrummet har delats upp i två funktioner, en typ med lokal 

funktion motsvarande en villagata utan genomfartstrafik samt en typ med 

uppsamlande funktion motsvarande en stadsgata som ansluts med gator av lokal 

funktion. Dessa trafikrum ska ges låga anspråk på hastighetsfunktionen. 

Transportrummet tillhör ett nät där motorfordonstrafiken ska prioriteras för att kunna 

ge funktion för kapacitet och framkomlighet och inriktningen bör vara att separera 

trafiken från andra trafikantgrupper. Även transportrummet delas upp i två funktioner, 

en typ med matande funktion motsvarande riksvägstrafik med höga anspråk på 

kapacitet och framkomlighet. Gång- och cykeltrafikanter ska vara separerade i detta 

nät och konflikter med korsande oskyddade trafikanter ska vara planskilda. Den andra 

typen är av länkande funktion motsvarande kommunal huvudgata som kan utgöra 

koppling mot eller mellan det primära transportrummet. Även i detta rum ska 

oskyddade trafikanter vara separerade och vid korsande konflikter bör dessa vara 

planskilda. För transportrummet ges hastighetsanspråket högre prioritet jämfört med 

mjuktrafikrummet. 

Differentiering av trafiknäten, där respektive nät tilldelas olika funktioner, innebär 

också att respektive nät ska utformas för att tillgodose respektive funktion. 

Harmoniserar gatans utformning med funktionen kan oftast problem med exempelvis 

för höga hastigheter eller olika typer av trafiksäkerhetsproblem undvikas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                                           
3 TRAST Trafik för en attraktiv stad, Handbok utgåva 3 SKL m fl 
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Primärt transportrum – matande funktion (80/90/100 km/h) 

Sekundärt transportrum - länkande funktion (50/60 km/h) 

Mjuktrafikrum – uppsamlande funktion (40 km/h) 

Mjuktrafikrum – lokal funktion (30 km/h) 
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Strategisk planering 

ÖP och FÖP 

Den översiktliga fysiska planeringen har fördjupats i en FÖP4 för Lindesberg stad. Det 

aktuella utredningsområdet berörs av ett antal prioriterade delområden som nämns i 

FÖP:en. 

Lindesbergs Arena och tillkommande bostadsbebyggelse i anslutning till arenan ingår 

som en del i den yttre stadskärnan. Arenaområdet är en viktig målpunkt och det är 

viktigt att förstärka kopplingarna mot stadskärnan och resecentrum. Arenaområdet 

utgör en viktig parkeringsreserv som komplement till parkeringsfunktioner i den 

centrala stadskärnan för att säkerställa tillgänglighet till handel och service. 

Arenaområdet saknar i dagsläget en väl fungerande trafikförsörjning eftersom 

anslutande vägnät har en funktion som inte motsvarar behoven som uppstår från 

tyngre godstransporter och de tidvis stora trafikrörelser som uppstår vid evenemang. 

Söder om Lindeskolan finns ett utredningsområde som är utpekat med möjligheter för 

exploatering av bostäder. Området har hög attraktivitet för bostadsbebyggelse med 

tanke på läget och utsikten mot Lindesjön. Trafikförsörjning av området kan ske via en 

förlängning av Gruvgatan samt koppling västerut mot kommande exploatering vid 

Lindesby. 

Ett större område för bostadsutveckling är i FÖP-dokumentet redovisat vid Lindesby. 

Ambitionen i planen är att skapa förutsättningar för ett område med attraktiva 

bostäder, där bebyggelsen karakteriseras av småhusbebyggelse eller mindre 

flerfamiljshus. Området bör trafikförsörjas via Torphyttevägen och vidare österut mot 

Bergslagsvägen. Det kommer även att krävas en ny vägkoppling norrut för att försörja 

området mot Fotbollsgatan och väg 50. Området behöver även gång- och 

cykelkopplingar mot både centrum och de båda större skolområdena. 

Den norra delen av utredningsområdet upptas av verksamheter. Fördjupningen av 

översiktsplanen pekar på att dessa verksamheter ska kvarstå och utvecklas vidare. 

Utformning av Fotbollsgatans koppling mot väg 50 är en viktig fråga i fortsatt planering. 

Det saknas till stor del gång- och cykelvägar inom det norra industriområdet och det är 

därför viktigt med åtgärder för att dessa funktioner kan utvecklas och förstärkas. 

Söder om utredningsområdet finns ett mindre område (Parkudden) markerat för 

utveckling av fritid- och rekreation. 

 

  

                                                           
4 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Område för framtida 

bostadsutveckling 

Inre och yttre stadskärna 

Utveckling 

av fritid och 

rekreation 

Norra industriområdet 
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Plan för framtida trafikförsörjning Nordvästra Lindesberg 

En tydlig strukturering av vägnätet i olika funktioner kan ge möjlighet att planera för ett 

nät som är anpassat för den uppgift som systemet behöver ha med avseende på 

framtida krav och behov. En viktig aspekt i denna uppdelning är den översiktliga 

planeringens avsikter avseende områdets bebyggelseplanering med dess 

funktionsindelning av bostads- och verksamhetsområden, se även sid 11-12. 

Framtida funktionsuppdelning av vägnät 

Mycket av nuvarande strukturer kan även utgöra bas för funktionsindelningen i ett 

framtida vägsystem. Kopplingarna mot väg 50, Fotbollsgatan och Bergslagsvägen, ska 

ses som transportrum med viktig funktion för motorfordonstrafiken. Utformningen av 

dessa stråk bör därför vara anpassad till trafikuppgiften, vilket innebär att passager på 

sträcka bör undvikas. Utformningen bör inriktas mot att passager lokaliseras till 

korsningspunkter med cirkulationsplatser eller görs planskilda. 

I syfte att skapa strukturer för trafikförsörjning av tillkommande bebyggelse inom 

Lindesbyområdet behöver en ny länk med uppsamlande funktion skapas mot 

Fotbollsgatan och väg 50. Denna länk kommer även ge ökad tillgänglighet till 

Lindesbergs Arena, se även fördjupning sid 19. I FÖP för Lindesbergs stad pekas på 

möjligheten att förlänga Torphyttevägen mot Ishockeygatan. Det finns dock ett antal 

argument för att länken istället bör möjliggöras genom en förlängning av 

Torphyttevägen mot Stafettgatan. Stafettgatans koppling mot Fotbollsgatan är utförd 

som cirkulationsplats och har därför betydligt bättre möjlighet att hantera de ökade 

svängrörelser som uppstår jämfört med en vanlig fyrvägskorsning. Dessutom kan 

påverkan mot skol- och idrottsområdet Brotorpsskolan minskas om en del av trafiken 

kan ledas av redan vid Stafettgatan.  

Därutöver bör även Siggebohyttevägen ses som en väg med uppsamlande funktion. I 

det norra verksamhetsområdet blir Stafettgatan det naturliga stråket för den 

uppsamlande funktionen inom området. För denna norra del av Stafettgatan kan det 

vara motiverat att öka hastighetsanspråket mot bakgrund av stor andel yrkestrafik och 

få oskyddade trafikanter. 

Huvudstråk för kollektivtrafik 

Nuvarande huvudstrukturer för kollektivtrafiken i utredningsområdet för trafik från 

norra länsdelen in mot resecentrum är Bergslagsgatan respektive Fotbollsgatan. Dessa 

stråk har en länkande funktion (sekundärt transportrum) och bör även fortsättningsvis 

utgöra huvudstruktur. 

Förslaget att förlänga Torphyttevägen mot Stafettgatan skapar ett nytt stråk mellan 

centrum och väg 50. Förhållandet att stråket kan angöra viktiga målpunkter som 

Lindeskolan och Lindesbergs Arena gör det intressant som ett framtida stråk för 

kollektivtrafik. Befintlig och tillkommande gatustrukturer bör därför anpassas för att 

kunna klara framtida kollektivtrafik.  
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Huvudstråk för gång- och cykeltrafiken i Nordvästra Lindesberg 

Den nuvarande cykelinfrastrukturen i utredningsområdet uppvisar stora brister. Det är 

viktigt att planera för nya gena stråk för cyklister inom utredningsområdet så att 

antalet korta bilresor kan minskas i tätorten och därigenom öka hållbarheten i 

transportsystemet. Då det finns stora målpunkter i området, både skolor och stora 

arbetsplatser, är det viktigt att dessa punkter görs tillgängliga för gång- och 

cykeltrafiken.  

I den gång- och cykelplan som finns upprättad för Lindesbergs kommun har brister 

analyserats och dokumenterats. Det finns även förslag i dokumentet på åtgärder för att 

komma tillrätta med bristerna. Utöver dessa kända brister behöver även nya strukturer 

tillkomma för att tillgängliggöra nya bostadsområden i Lindesbyområdet för gående 

och cykeltrafikanter. 

För de gator som funktionellt utgör uppsamlande stråk för biltrafiken bör det även 

finnas framkomliga och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter. Det innebär att 

Torphyttevägen, Siggebohyttevägen och Stafettgatan behöver kompletteras med 

separerade gång- och cykelstråk för att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

Förslagen omfattar delvis gatuavsnitt med närliggande bebyggelse och viss 

intrångsproblematik. Vid utformning av gång- och cykelbana för befintlig del av 

Torphyttevägen bör sektionen omfördelas så att gång- och cykeltrafiken överförs till 

ena sidan, så att det därigenom skapas önskvärd bredd utan att stora intrång i 

intilliggande tomtmark blir nödvändiga. För Stafettgatan finns bitvis tillräcklig bredd 

inom befintligt vägområde för att möjliggöra en separat gång- och cykelbana. 

Vid en prioritering ska Torphyttevägen och Stafettgatan utföras i första hand medan 

Siggebohyttevägen kan utföras i ett uppföljande utbyggnadssteg.  

Den nya bebyggelsen vid Lindesby bör utformas med gång- och cykelvägskopplingar 

norrut mot Torphyttevägen/Stafettgatan samt söderut mot centrala Lindesberg.  
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Tätortens framtida koppling mot väg 50 

Väg 50 passerar väster om Lindesbergs tätort. Det finns tre stycken anslutningar mot 

tätorten – södra, mellersta och norra anslutningen. Samtliga anslutningar är 

plankorsningar utformade med separata körfält för vänstersvängande trafik. Den södra 

och norra anslutningen är trevägskäl medan den mellersta är ett förskjutet fyrvägskäl. 

Både den södra och mellersta anslutningen är försedda med hastighetskameror (ATK). 

Utformning och placering av dessa trafikplatser är en ständigt återkommande 

diskussion mellan kommunen och Trafikverket. Ett genomgående problem för alla tre 

korsningspunkter är att de är olycksdrabbade.  

Den södra trafikplatsen är mest belastad av trafik eftersom stor andel av trafiken 

till/från Lindesberg sker i relationen söderut mot Örebro. Dessutom finns det en 

koppling med väg 249 från Arboga i den södra anslutningen. Nackdelen med denna 

anslutning är att trafiken behöver köra ca 4 km på lokalväg för att komma fram till 

centrum. På sträckan gör trafiken även negativa intrång i ett vattenskyddsområde samt 

intilliggande boendemiljöer. 

Den mellersta anslutningen har en bra koppling mot norra delen av tätorten och 

speciellt det norra verksamhetsområdet är tillgängligt från denna anslutning. Om 

målpunkten däremot är i centrala Lindesberg upplevs anslutningen som en omväg för 

relationen söderut mot Örebro. 

Den norra anslutningen har en bra koppling mot centrala Lindesberg via 

Bergslagsvägen. Anslutningen används för norrgående relation på väg 50/68. 

Eftersom varken den södra eller den mellersta anslutningen ger riktigt bra tillgänglighet 

till centrala Lindesberg har det diskuterats att utreda möjligheten till en ny trafikplats 

mer centralt, någonstans i höjd med Torphyttan. Det finns väldigt många aspekter att 

beakta i denna fråga såsom intrångsfrågor, samhällsekonomi mm. Denna utredning 

tittar endast översiktligt på hur en sådan lösning skulle passas in kommunens 

trafikstrukturer och övrig stadsbyggnadsplanering. En ny anslutning skulle generera 

minst 5 000 fordon per dygn inklusive tung trafik, vilket innebär att sträckan kommer 

att påverka intilliggande bostadsmiljöer. Principiellt finns det två huvudalternativ för 

att nå centrala Lindesberg från väg 50 vid Torphyttan – antingen genom 

Brodalenområdet fram till Bergslagsvägen eller via arenaområdet och en ny koppling 

mot centrum över Torphytteån, se bild på sid 18. 

Länk via Brodalen 

Ett förslag till ny vägkoppling mot centrum via Torphyttevägen ger upphov till många 

allvarliga invändningar. Ett stråk genom Brodalen med relativt stora trafikmängder och 

tung trafik skulle göra betydande intrång i befintliga och planerade boendemiljöer. En 

sådan lösning ligger heller inte i linje med de intentioner som finns för området i den 

fördjupade översiktsplanen. Torphyttevägen saknar också den standard som 

efterfrågas för en infartslänk mot Lindesberg. Vägen har många korsningar och 

direktutfarter i västra delen och skulle behöva en genomgripande ombyggnad för den 

nya funktionen, vilket skulle ge stora intrång i befintliga boendemiljöer. 
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Länk via Arenaområdet 

En vägkoppling förbi skol- och arenaområdet vid Lindesbergs Arena har på samma sätt 

som alternativet genom Brodalen ett antal mycket svåra utmaningar. 

En ny länk skulle behöva passera via Nyborgsgatan bakom Lindeskolan. Sträckan 

behöver breddas och några fastigheter i anslutning till skolan behöver rivas för att ge 

plats för stråket. Stråket skulle påverka bullersituationen runt skolan och ge 

olycksrisker för alla oskyddade trafikanter som passerar till och från skolan. Vid passage 

av Bottenån krävs en ny bro. Anslutningen till centrumsidan kan göras med olika 

alternativ men generellt så saknar de anslutande vägnäten den standard som förväntas 

av en länk med infartsfunktion. 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att en ny trafikplats på väg 50 vid Torphyttan inte 

skulle få avsedd effekt. Om inte betydande intrång i befintliga miljöer görs så saknar 

förslaget realism eftersom den tillkommande trafiken mot centrum inte skulle kunna 

anslutas mot något stråk med tillräcklig kapacitet/framkomlighet genom Brodalen- 

eller Arenaområdet. 

Vilken anslutning på väg 50 bör prioriteras för framtiden? 

Väg 50 har en viktig del i vägtransportsystemet. Vägen ingår på nationell nivå som en 

del i det funktionellt prioriterade vägnätet. Sträckan förbi Lindesberg är även primärled 

för farligt gods. Det innebär att framkomligheten i huvudriktningen är viktig ur ett 

nationellt perspektiv, vilket bland annat påverkar utformningen av korsningspunkter 

med lokalvägnät. Ur ett lokalt kommunalt perspektiv är dock frågor som rör trafik-

säkerheten och lokaltrafikens tillgänglighet i korsningarna ofta mer prioriterade frågor. 

Anslutningarna till Lindesberg är utformade som så kallade typ C-vägskäl. I nuläget 

föreligger inga kapacitetsproblem men höga hastigheter på väg 50 och ökande 

trafikmängder kommer att skapa trafiksäkerhetsproblem på sikt i korsningarna. 

Den södra och mellersta infarten har störst betydelse för tätorten eftersom den största 

delen av trafiken är riktad söderut. Den södra infarten är mest trafikbelastad men det 

är ungefär lika stora trafikmängder som kör till/från tätorten vid de båda 

anslutningarna. Den norra anslutningen har en viktig länkande funktion i riksvägs-

systemet men den har ett ocentralt läge gentemot Lindesbergs centrum. 

Logiskt skulle därför den södra anslutningen vara den mest prioriterade för en framtida 

ombyggnad till en mer trafiksäker och framkomlig trafikplats. Det finns dock några 

starka argument som talar mot detta alternativ. Avfartens läge påverkar restiden 

eftersom Örebrovägen (väg 860) från korsningspunkten med väg 50 fram till centrala 

Lindesberg vid Sundsbron är hela 4 km lång och hastighetsbegränsad till 50 km/h på 

stora delar av sträckan. Hela sträckan ingår dessutom i vattenskyddsområdet Rya. Det 

saknas skyddsåtgärder av täkten och en stor del av vägsträckan ingår dessutom i den 

primära skyddszonen, där känsligheten vid olyckor är som störst. En prioritering av den 

södra anslutningen kan leda till ökad genomfartstrafik på Kristinavägen samt öka 

riskerna för negativ påverkan på vattentäkten.  
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En ombyggnad av den mellersta anslutningen till en mer säker och tillgänglig trafikplats 

skulle skapa en central nod mot Lindesberg med god tillgänglighet för den tunga 

trafiken mot viktiga målpunkter i det norra verksamhetsområdet. Nya vägkopplingar 

mellan Stafettgatan och Torphyttevägen skulle även kunna ge ökad tillgänglighet för 

långväga trafik mot Arenaområdet. En förbättrad korsningspunkt kan även locka tung 

trafik norrifrån att använda den mer trafiksäkra mellersta anslutningen vid målpunkter 

i det norra verksamhetsområdet. 

Hur korsningspunkten ska utformas, cirkulationsplats eller planskild korsning, behöver 

utredas vidare av Trafikverket. Med tanke på vägens strategiska ställning bör 

inriktningen vara att korsningen utformas planskild för att upprätthålla 

framkomligheten på väg 50. 

Om den mellersta anslutningen prioriteras bör trafikstyrande åtgärder genomföras för 

att i första hand styra tung trafik från den södra anslutningen till den mellersta. Utöver 

det bör även hastighetssänkande och skyddande åtgärder genomföras på Örebrovägen 

(väg 860) för att minska risken för olyckor och styra över trafik till mer ändamålsenliga 

vägsträckor. 

  

ÅDT 4 400 

ÅDT 4 890 

ÅDT 5 990 

ÅDT 3 800 

Södra infarten 
ÅDT 5 990 

ÅDT 8 430 

Mellersta infarten 
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Trafikförsörjning av Lindesbergs arena 

Lindesberg Arena är en målpunkt som tidvis genererar stora trafikmängder. Det finns 

ca 185 parkeringsplatser vid arenabyggnaden, vilket göra att det kan uppstå 

omfattande trafikrörelser i samband med större evenemang.  Dessutom genereras en 

del tyngre godstransporter både till arenan men även till den intilliggande Lindeskolan. 

Gatunätet som belastas vid trafik till arenan består av ”villagator” och är därför inte så 

väl anpassat för trafikuppgiften. Det finns dessutom i princip inget alternativ till 

Djupdalsgatan, vilket är en sårbarhet och skulle kunna innebära problem för 

exempelvis räddningstjänsten vid en större händelse i arenan. 

Inom ramen för utredningen har ett resonemang om alternativa lösningar för 

trafikförsörjning av arenaområdet förts. En möjlighet är en ny brokoppling över 

Bottenån mot centrum med en förlängning av Norrtullsgatan eller via Smedjegatan.  

Alternativet skulle ge goda möjligheter att minska sårbarheten på Djupdalsgatan för att 

fördela trafiken samt skapa nytt stråk för kollektivtrafiken för att bättre angöra 

arenaområdet. Det finns dock stora motstående intressen runt Gamla Lasarettet och 

kyrkogården som begränsar möjligheterna till detta alternativ och Smedjegatan har 

stora begränsningar i vägstandarden. En fördjupande utredning krävs för att säkerställa 

om detta alternativ överhuvudtaget är realistiskt. 

En alternativ koppling mot väster hade varit möjligt men är i princip bortbyggd i och 

med utformningen av den förlängda Nyborgsgatan. Gatan är utformad med smal 

sektion och direktutfarter på ett sådant sätt att den inte rimligen kan utgöra en länk för 

genomfartstrafik mot arenan. 

Utan alternativ vägkoppling mot centrum så kommer trafikförsörjningen av 

arenaområdet att ske via Djupdalsgatan/Torphyttevägen. Det är ingen optimal lösning 

men om den föreslagna kopplingen av Torphyttevägen mot Stafettgatan genomförs, 

kommer trafiken delvis föras över till mer ändamålsenliga gatusystem. 

Torphyttevägen har i dagsläget drygt 3000 fordon per dygn men maxtrafiken kan tidvis 

vara hög i samband med evenemang. Det finns 36 st direktutfarter och 12 st korsningar 

utmed Torphyttevägen och dessa utgör olycksrisker samt minskar framkomligheten på 

vägen. I syfte att minska risken för konflikter bör därför möjligheten utredas att minska 

antalet lokalvägskopplingar och direktutfarter mot södra delen av Djupdalsvägen samt 

Torphyttevägen.  

Trafikförsörjning till/från Lindesbergs Arena bör styras till Torphyttevägen. Trafik 

till/från arenan via Siggebohyttevägen bör undvikas och på olika sätt regleras för att 

minska konflikterna med gång- och cykeltrafiken till Brotorpsskolan. 
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Trafikförsörjning av Lindesby-området 

Med utgångspunkt från inriktningen i den fördjupade översiktsplanen om exploatering 

av nya bostäder i Lindesby, har ny detaljplan för Lindesby 1:13 tagits fram.  

Planförslaget möjliggör för uppförande av minst 20 friliggande enbostadshus samt 

förskola. Trafiken från planområdet uppskattas generera 100-200 fordon/dygn. 

Detaljplanen och gatunätet inom planområdet är utformad för att hantera 

lokaltrafikrörelser i första hand.  

Gatufunktionsprincipen kan även överföras på kommande nya områden i Lindesby 

söder om det nu aktuella området, det vill säga utformning med mjuktrafikrum av 

lokalgatukaraktär för silning av områdets egna trafik. Gatorna ansluts sedan mot 

förlängda Torphyttevägen med uppsamlande funktion mot väg 50 eller centrum.  

Det bör finnas en lokalvägskoppling inklusive gång- och cykelbana mot Gruvgatan som 

en planeringsförutsättning vid fortsatt utbyggnad av Lindesby söderut. 

Enligt tidigare redovisad plan för funktionsuppdelning av vägnät kan den mot 

Stafettgatan förlängda Torphyttevägen utgöra ett huvudstråk för kollektivtrafiken i 

framtiden. Ett hållplatsläge i detta nya stråk i höjd med planområdet skulle ge 

acceptabel tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer med ca 200-300 m gångavstånd. 

Detta förhållande skulle tyda på att det blir mindre angeläget att nyttja de lokala 

gatorna av mjukrumskaraktär i planområdet för busstrafik. Det skulle i sin tur tala för 

att hålla ner vägbredden på Torphyttevägen i planområdet till 6.5 m i stället för 7.5 m 

för att öka efterlevnaden av en hastighetsgräns på 40/50 km/h. 
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Möjlig anslutning till  

”Nya” Torphyttevägen 
Ansluts till ”Nya” 

Torphyttevägen 

Länk av uppsamlande karaktär 40 km/h 

Lokalvägar av mjukrumskaraktär 30 km/h 
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Sammanfattande analys 

Lindesberg utvecklas och nya bostads- samt verksamhetsområden kommer bland 

annat att etableras i den nordvästra delen av tätorten. Det innebär att nya strukturer 

och behov uppkommer i transportsystemet, vilket vid en framåtsyftande 

samhällsplanering kräver att bebyggelse- och trafikplanering är integrerad.  

Det nu aktuella dokumentet utgår från den översiktliga fysiska planeringen och 

beskriver de planeringsförutsättningar som kommunen behöver beakta för att skapa 

ett framtida fungerande transportsystem i den nordvästra delen av Lindesberg. 

För att på sikt klara trafikförsörjning av tillkommande bostadsområden i nordvästra 

Lindesberg krävs ett nytt uppsamlande stråk som kopplar ihop Brodalen/Lindesby-

området med Fotbollsgatan och väg 50. Ett sådant stråk kommer även förbättra 

tillgängligheten till Lindesbergs Arena samt ge Räddningstjänsten ökad flexibilitet vid 

räddningsinsatser i skol- och arenaområdet. 

Möjligheten att ytterligare öka tillgängligheten till Lindesbergs Arena med en 

vägkoppling mot centrum bedöms mindre realistisk mot bakgrund av de kostnader och 

intrång som skulle uppstå. 

Utredningsområdet saknar en del viktiga länkar i gång- och cykelvägnätet. De förslag 

som finns i kommunens GC-plan kompletterat med förslagen i den nu aktuella 

utredningen gällande förtätning av stråk för gång- och cykel bör genomföras för att 

främja ökad cykelanvändning och därigenom bidra till ett mer hållbart 

transportsystem. 

Inom ramen för utredningen har även frågan om en ny punkt för angöring mot tätorten 

från väg 50 studerats översiktligt. Utgångspunkten har varit en mer centrerad punkt 

som ökar tillgängligheten mellan stadskärnan i Lindesberg och väg 50. I analysen av 

detta framgår att en sådan koppling med ökade trafikmängder och negativ påverkan 

från tung trafik kommer att medföra mycket stora intrång i befintliga miljöer. Det 

befintliga vägnätet saknar den standard som krävs för ett nytt huvudstråk för trafiken 

in mot centrum och nödvändiga förstärkningar av vägnätet kommer att ge 

problematiska intrångseffekter för intilliggande bostadsmiljöer. Bedömningen är därför 

att en ny trafikplats inte bedöms realistiskt. 

Befintliga kopplingar mot väg 50 har trafiksäkerhetsbrister och behöver på sikt byggas 

om. Vid fortsatt planering bör den mellersta anslutningen prioriteras för ombyggnad 

före den södra respektive norra anslutningen. 

 

2019-02-12 

Jan Englund   Trafikplanerare VAP VA-Projekt AB 
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen tar på uppdrag av Lindesbergs kommun fram en 

detaljplan för området Charlottenlund i Lindesberg tätort. Med anledning av tidigare verksamheter på 

fastigheten Lindesby 1:35 har en miljöteknisk markundersökning utförts av Sweco på uppdrag av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Fastigheten domineras av byggnader och hårdgjorda 

ytor samt oexploaterad skogsyta i östra delen av fastigheten. På fastigheten har en 

bilvårdsanläggning och verkstad funnits tidigare och är till viss del fortfarande pågående. Uppgifter 

finns om att betning av säd kan ha förekommit men det är osäkert. Vidare har mellanlagring och 

sortering av avfall pågått. Östra delen av Lindesby 1:35 är delvis oexploaterad. 

Sweco har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen genomfört en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning inom fastigheten. Syftet med markmiljöundersökningen var att 

undersöka föroreningssituationen inom fastigheten för att kunna bedöma om fastigheten är lämplig för 

tänkt markanvändning.  

Provtagningen av jord genomfördes både med grävmaskin (provgropar) och skruvprovtagning med 

borrbandvagn. Grundvattenrör installerades i två av provpunkterna. Resultaten från undersökningarna 

visade att halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning 

(MKM) av kvicksilver, kadmium och bensen finns i två av provpunkterna (21Sw302 och 21Sw308). 

Föroreningarna påträffades i både ytliga och djupare jordlager, men inte i grundvattnet. I övriga 

provpunkter var halterna låga och således förefaller påträffade förhöjda halter vara mindre punktkällor 

som kan åtgärdas i en schaktsanering.  

Utifrån uppmätta halter i jord och i grundvatten bedömer Sweco att fler undersökningar inte behövs 

för att utreda föroreningssituationen på Lindesby 1:35 inför framtagande av detaljplan. Inga 

föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som bedöms utgöra ett hinder för tänkt 

markanvändning. Ingen indikation finns på att föroreningarna härrör från intilliggande fastigheter. 
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1. Inledning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen tar på uppdrag av Lindesbergs kommun fram en 

detaljplan för Charlottenlund i Lindesberg tätort. En av de centrala delarna med detaljplanen är att 

omvandla ett befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av 

verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. 

Med anledning av tidigare verksamheter behöver det till granskningen av detaljplanen kommer göras 

ett antal marktekniska underökningar.  

Sweco har fått i uppdrag genomföra en miljöteknisk markundersökning som omfattar totalt tre 

fastigheter inom industriområdet som är beläget nordväst om Lindesbergs centrum. De tre 

fastigheterna ägs av olika markägare och markundersökningar har genomförts separat för varje 

fastighet, se ungefärlig lokalisering av undersökningsområde i Figur 1. Denna rapport redovisar 

undersökningar som har utförts på fastigheten Lindesby 1:35. 

 

Figur 1. De tre undersökningsområdenas ungefärliga läge markerat med röd cirkel. ©OpenStreetMaps. 

1.1 Syfte 
Syftet med markmiljöundersökningen är att undersöka föroreningssituationen inom fastigheten för att 

kunna bedöma om fastigheten är lämplig för tänkt markanvändning.  

1.2 Områdesbeskrivning och historik 
Fastigheten Lindesby 1:35 ligger ungefär 1,5 kilometer nordväst om Lindesbergs centrum.  
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Figur 2. Översiktskarta som visar ungefärlig lokalisering av undersökningsområdet, se röd markering. 

©Lantmäteriet   

 

Fastigheten domineras av byggnader och hårdgjorda ytor samt oexploaterad skogsyta i den östra 

delen. På fastigheten Lindesby 1:35 har verksamheter som exempelvis bilvårdsanläggning och 

verkstad pågått och sådan verksamhet pågår till viss del är fortfarande. Vidare har mellanlagring och 

sortering av avfall pågått. Östra delen av fastigheten är delvis oexploaterad. Eventuell kan betning av 

säd ha pågått tidigare, men det finns en stor osäkerhet i den uppgiften.  

Det finns ingen kännedom om tidigare undersökningar på fastigheten. 

1.3 Geologi och hydrologi 
De ytliga jordlagren inom undersökningsområdet utgörs enligt Sveriges geologiska undersöknings 

(SGU) jordartskarta (Figur 2) huvudsakligen av sandig morän (ljusblå). Området i den ostlig delen 

angränsar till berg i dagen (röd) och den nordliga delen angränsar till ett område som utgörs av glacial 

silt (gul). Jorddjupet varierar mellan fem och tio meter inom den största delen av 

undersökningsområdet. Det största jorddjupet återfinns strax sydväst om byggnaden och uppskattas 

enligt SGU till mellan 10 och20 meter.  

Torphyttebäcken ligger cirka 200 meter väster om undersökningsområdet och den mynnar i Stora 

Lindesjön. Ett mindre ytvattendrag, som också mynnar i Stora Lindesjön, finns cirka 300 meter sydost 

om undersökningsområdet. Strömningsriktningen för grundvattnet är inte känd, men är troligen i 

riktning mot Stora Lindesjön i söder. Inga grundvattenmagasin finns i undersökningsområdet. Ett 

mindre antal energibrunnar finns söderut men inga enskilda brunnar för dricksvattenuttag.  
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Figur 2. Figur 2. SGU jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000. I bakgrunden syns även höjdskuggning. Aktuellt 

område är ungefärligt markerat i blått. 
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1.3.1 Summerande objektbeskrivning 

I Tabell 2 beskrivs den summerande objektbeskrivningen inför fältarbetet. 

Tabell 1. Summerande objektbeskrivningen inför fältarbetet. 

Verksamhet/bransch Bilvårdsanläggning och verkstad. Eventuell tidigare betning av säd, mellanlagring och 
sortering av avfall. 

Misstänkta/påvisade 
föroreningar  

Alifater, aromater, bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX), flyktiga organiska ämnen 
(klorerade och icke klorerade aromater), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), metaller 
inklusive kvicksilver. 

Misstänkt förorenade matriser  Jord, grundvatten 

Skyddsobjekt Verksamma personer, markmiljö, grundvatten  

Spridningsvägar Ledningsgravar, grundvatten  

Recipient, avstånd Stora Lindesjön, cirkaa 1000 meter, sydöst 

Markanvändning Industritomt samt oexploaterad skogsmark 
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2. Bedömningsgrunder 

2.1 Jord och asfalt 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark för två olika typer av 

markanvändning, KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig markanvändning 

(Naturvårdsverket 2009). De generella riktvärdena uppdaterades i juni 2016. De generella riktvärdena 

för KM och MKM anger den föroreningshalt i marken under vilken oacceptabel påverkan på 

människor eller miljö inte bedöms föreligga för respektive markanvändning. De generella riktvärdena 

för KM och MKM kan därför betraktas som en typ av acceptanskriterier för de massor som kan 

lämnas kvar utan åtgärd på ett förorenat område med känslig respektive mindre känslig 

markanvändning. De är således inte avsedda för återanvändning av massor på annan plats. 

 

KM = Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området 

under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 

 

MKM = Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara 

personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i 

området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre 

känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. 

Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. 

 

Uppmätta halter PAH16 i asfalt jämförs med Vägverket Rapport 2004:90 ” Hantering av tjärhaltiga 

beläggningar”. Asfalt tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära och kallas tjärasfalt. Stenkolstjära i 

sin tur innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH ) som är miljö- och hälsoskadliga. 

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (17 03 01*), det vill säga tjärasfalt, är farligt avfall 

tills dess motsatsen visas, enligt avfallsförordningen. 

• Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg PAH-16 betraktas inte som tjärasfalt. 

• Uppbruten tjärasfalt som innehåller halter under 300 mg/kg PAH-16 klassas i normalfallet 

som icke farligt avfall, enligt Naturvårdsverkets vägledning för avfallsklassificering från 2013. 

Detta gäller under förutsättning att halten bens(a)pyren är under 50 mg/kg.  

• Om halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg klassas tjärasfalten som farligt avfall, enligt EU 

Kommissionens vägledning om klassificering av avfall, (EU 2018/C 124/01) 

 

2.2 Grundvatten 
För bedömning av uppmätta halter i grundvatten används följande riktvärden och haltgränser: 

• SPI 2012: Rekommendationer för efterbehandling av bensinstationer och dieselanläggningar. 

• SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten, rapport 2013:01. 

De bedömningsgrunder från SPI som har använts och anses som relevanta i denna undersökning är: 

”Risk för fri fas” 

”Ångor i byggnader” 

”Miljörisk ytvatten” 
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3. Undersökningsstrategi 
Den miljötekniska undersökningen följde i huvudsak Sveriges Geotekniska Förenings (SGF:s) 

”Fälthandbok, Undersökning av förorenade områden, Rapport 2:2013”. Laboratorieanalyser skedde 

på ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia AB. 

Figur 3 visar situationsplan med placering av provtagningspunkter. Provtagningspunkternas läge har 

anpassats till kända befintliga ledningar.  

Provtagningen utfördes i fyllnadsmaterial samt naturligt avlagrat material. Två grundvattenrör 

installerades inom fastigheten för att undersöka eventuell spridning av föroreningar.  

Val av analyser har gjorts utifrån nuvarande och historisk verksamhet. Eftersom området utgör ett 

industriområde bedöms det lämpligt att analysera metaller och oljekolväten som generellt är vanligt 

förekommande föroreningar.  

Vid provtagningen användes engångshandskar som byttes ut mellan varje provpunkt.  

 

Figur 3. Översiktlig karta över provpunkter för grundvatten (blå) och jord (orange). ©Lantmäteriet   
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4. Genomförande 
Provtagningen inom fastighet Lindesby 1:35 genomfördes både med grävmaskin (provgropar) och 

skruvprovtagning med borrbandvagn.  

Prov uttogs halvmetervis ner till cirka två meter under markytan. Samlingsprover som representerade 

en halvmeter i jordlagerföljden togs ut. Jordprover uttogs som samlingsprov med en maximal 

mäktighet på 0,5 m meter under markytan, vid avvikande jordlagerföljd uttogs prov utefter den 

avvikande nivån.  

Marken inom fastigheten bestod generellt av sandigt fyllnadsgrus första metern, följt av naturlig 

avlagrad siltig lera från en till två meter. 

Samtliga jordprover som skickades för analys analyserades med avseende på alifater, aromater, 

bensen, toluen, etylbensen, xylener (BTEX), PAH och metaller inklusive kvicksilver. Prov togs ut av 

asfalt för analys av PAH. 

Borrhål lagades med kallasfalt och provgroparna lades igen direkt efter provtagning och massor som 

tillfälligt lades upp, lades tillbaka i ordningsföljd.  

Mäktigheten på proverna, avvikelser, syn– och luktintryck ses i fältprotokollen i Bilaga 1. 

Fotodokumentation från samtliga provtagningstillfällen återfinns i Bilaga 2. 

Avvikelser från provtagningsplanen 

Provpunkt 21Sw302 var en punkt avsedd för skruvborr men här grävdes  en provgrop i stället, då 

markens förutsättningar passade bättre med grävmaskin.   

4.1 Skruvprovtagning och Provgropsgrävning 
Jordprovtagningen utfördes den 1–2 december 2021 med skruvborr monterad på borrbandvagn i fyra 

provpunkter (21Sw301, 21Sw302, 21Sw303, 21Sw304).  

Jordprovtagning med grävmaskin (provgropar) utfördes den 15 november 2021 i 4 provpunkter 

(21Sw305, 21Sw306, 21Sw307, 21Sw308).  

Berg påträffades i flera provpunkter. I punkt 21Sw306 påträffades berg på 0,8 meter under markytan, 

berg på 0,9 meter i punkt 21Sw307 samt berg på 1,6 meter i punkt 21Sw302.  

Samlingsprov togs på asfalt från provgropar 21Sw302, 21Sw306 och 21Sw307.  

4.1.1 Analysresultat Jord 

Analysresultaten påvisade förhöjda halter över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM i provpunkt 

21Sw302 samt 21Sw308.  

I punkt 21Sw302 uppmättes halter av kvicksilver och bensen över riktvärdet för MKM på djupet 1–1,6 

meter. Halterna vid 0-1 meter var under rapporteringsgränserna och vid 1,6 meter påträffades berg.  

I punkt 21Sw308 påträffades samma ämnen som i punkt 21Sw302 men vid 0–2 meter och är inte 

avgränsade i djupled. Kadmium som påträffades i något högre halt i punkt 21Sw308 tangerande över 

riktvärdet för MKM. Se Tabell 2 för sammanställning av uppmätta halter över riktvärdet för KM och 

MKM.  

Asfaltsprov från området påvisade inga förhöjda halter av PAH som indikerar på tjärasfalt. 

Övriga uppmätta halter underskred laboratoriets rapporteringsgränser.  

Sammanställda analysresultat ses i Bilaga 3. Analysrapporter från samtliga laboratorieanalyser 
avseende jord, asfalt och grundvatten ses i Bilaga 4.  
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Tabell 2. Analysresultat jämfört mot de generella riktvärdena för KM och MKM. Halter redovisas i mg/kg TS. 

MKM (NV Rap. 5976, uppdaterad tabell juni 2016)   12 2,5   0,04 

KM (NV Rap. 5976, uppdaterad tabell juni 2016)   0,8 0,25   0,012 

Nivåer "mindre än ringa risk",  (NV Handbok. 2010:1)   0,2 0,1     

Rapporteringsgräns > riktvärde           

Under ovanstående gränser           
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21Sw302     Provgrop 1,0–1,6   3,9 7,3   87 

21Sw308     Provgrop 0–1,0   7,1 6,1   88 

21Sw308     Provgrop 1,0–2,0   12 13   84 

 

4.2 Grundvattenprovtagning och analys 
Totalt installerades två grundvattenrör inom fastigheten (PEH rör, Ø 50 mm) och renspumpades vid 

installation. Grundvattenrör 21sw301 och 21Sw303 installerades den 1 december 2021.  

21Sw301 installerades med 1 meter filter och cirka 1 meter rör. I denna punkt påträffades berg på 1,9 

meter. Rörets överkant från markytan var 1,1 meter.  

21Sw303 installerades med 1 meter filter och 2 meter rör. Rörets överkant från markytan  var1,1 

meter.  

Provtagning av grundvatten utfördes den 13 december 2021. Vid grundvattenprovtagningen 

användes en peristaltisk pump för att pumpa upp vatten. Innan omsättning och provtagning av 

grundvattenröret mättes nivån med ett ljus– och ljud lod för vatten. För att undvika kontaminering 

rengjordes lodet mellan varje rör med vatten och papper.  

Grundvattennivå för respektive grundvattenrör vid provtagning framgår av Tabell 3. Övrig detaljerad 

information ges i fältprotokollet, se Bilaga 1. 

Tabell 3. Mätning av grundvattennivån vid installation av grundvattenrör. 

Provpunkt Datum Vatten–nivå (m u rök). Omsättning 

21sw301 2021-12-13 2,28 1 liter 

21sw303 2021-12-13 2,46 2 liter 

 

Engångshandskar användes vid omsättning och provtagning och byttes mellan varje rör för att 

undvika korskontaminering.  

Vattenprover för metallanalyser filtrerades direkt i fält genom ett 0.45 µm–filter.  

Grundvattenprov analyserades med avseende på alifater, aromater, BTEX, flyktiga organiska ämnen 

(klorerade och icke klorerade aromater), PAH, metaller inklusive kvicksilver. 

Vid omsättning och provtagning antecknades bland annat uppmätt grundvattennivå, omsatt volym, 

färg, luktintryck eller andra observationer. Se mer information i fältprotokollet i Bilaga 1.  

Fotodokumentation från provtagningstillfället ses i Bilaga 2. Sammanställda analysresultat ses i 
Bilaga 3. Analysrapporter från samtliga laboratorieanalyser avseende jord, asfalt och grundvatten ses 
i Bilaga 4.  
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4.2.1 Avvikelser 

I grundvattenrör 21Sw301 var det dålig tillrinning av vatten och räckte endast till analys avseende 

aromater, BTEX samt flyktiga organiska ämnen (klorerade och icke klorerade aromater). 

4.2.2 Analysresultat grundvatten 

Analysresultaten från vattenproverna påvisade halter av nickel överskridande SGU:s 

bedömningsgrunder avseende grundvatten Klass 3 i punkt 21Sw303. I samma punkt påträffades 

halter av Kadmium och zink överskridande SGU:s bedömningsgrunder avseende grundvatten Klass 

2. Se Tabell 4 nedan.  

I punkt 21Sw301 påträffades inga förhöjda halter av analyserade parametrar.  

Inga halter överstiger SPI:s bedömningsgrunder. 

Tabell 4. Analysresultat jämfört mot SGU:s bedömningsgrunder. Halter redovisas i µg/l. 

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 2   0,1 0,5 5 

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 3   0,5 2 10 

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 4   1 10 100 

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 5   5 20 1000 
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k Zn

 

Provpunkt                         

µ
g/l 

µ
g/l 

µ
g/l 

21SW303   0,17 6,2 9,7 
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5. Bedömning och slutsatser 
Uppmätta halter i jord är generellt låga, dock har förhöjda halter av kadmium, kvicksilver och bensen 

påträffats i två av provpunkterna 21Sw302 och 21Sw308. 

Provpunkt 21Sw302 ligger i den östra delen av fastigheten, närmast skogsområdet där berg finns i 

dagen och här påträffades berg vid 1,6 meter. 

Provpunkt 21Sw308 ligger i den västra delen av fastigheten och här är jorddjupet är större (>2 meter).  

Utifrån de geologiska förhållandena skulle föroreningar kunna ha en spridningsriktning från den östra 

sidan av fastigheten till den västra delen där berget ligger djupare, men detta är inte bekräftat i 

undersökningar. I grundvattnet från det grundvattenrör (21Sw303) som bedöms ligga nedströms 

föroreningarna påvisades enbart en liten påverkan (klass 2) avseende kadmium av de som påvisats i 

höga halter jord. Grundvattnet i de rör som provtagits bedöms ej vara påverkat av tidigare eller 

nuvarande verksamheter. Dock har inte metaller, alifater, aromater eller PAH16 kunnat analyserats i 

ett av rören (bedömt uppströms) på grund av otillräckligt flöde. Utifrån uppmätta halter i jord och i 

grundvattnet nedströms bedöms inget behov föreligga att komplettera med ytterligare undersökningar 

av grundvatten då påverkansgraden är som högst måttlig (klass 3) avseende nickel. Halter jämförda 

med SPI:s riktvärden visar inga förhöjda halter. Tillrinningen i grundvattenrör 21Sw301 var dålig och 

analyser av metaller kunde inte utföras. Dock fanns inga indikationer på förhöjda metallhalter i jord i 

den provpunkten, ej heller i närliggande provpunkter. Därmed bedömer Sweco att inga 

kompletterande undersökningar av grundvatten i 21Sw301 är motiverade.  

Sweco bedömer att risk finns för spridning av föroreningar till grundvatten från jord i provpunkt 

21Sw302 och 21Sw308. Inslaget av tätare jordlager ökar med djupet vilket innebär en lägre 

spridningshastighet än i de övre jordlagren som bestod av genomsläppliga fyllnadsmassor. Markytan 

är hårdgjord vilket innebär minskad bildning av grundvatten och även att risk för exponering via 

hudkontakt och inandning är låg eller obefintlig. För bensen är skydd av grundvatten styrande, för 

kadmium är skydd av markmiljö styrande och för kvicksilver är inandning av ånga styrande.  

Inga föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som bedöms utgöra ett hinder för tänkt 

markanvändning. De föroreningar som har påvisats i 21Sw302 och 21Sw308 förefaller vara mindre 

punktkällor som kan åtgärdas i en schaktsanering, då halterna i övriga provpunkter var låga. Ingen 

indikation finns på att föroreningarna härrör från intilliggande fastigheter.  
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6. Rekommendationer 
 

Eftersom mycket höga halter av bensen över MKM har påträffats i två av provpunkterna 

rekommenderar Sweco att åtgärder vidtas för att avlägsna förorenade massor för att minska risk för 

spridning till grundvattnet. Anmälan om åtgärd i förorenad mark enligt Miljöbalken 10 kap §28 ska 

upprättas om tillsynsmyndigheten kräver det. Anmälan ska upprättas i god tid (6 veckor) innan 

planerade arbeten ska utföras. 

Inga kompletterande undersökningar av jord eller grundvatten bedöms motiverade. Vid en 

avhjälpandeåtgärd avseende föroreningar i jord bör en miljökontroll göras av schaktbotten och 

schaktväggar där ett föreslaget åtgärdsmål är halter under riktvärdet för MKM. Överskottsmassor ska 

provtas och transporteras till en godkänd mottagningsstation. Länshållningsvatten som uppkommer 

vid schakt ska provtas och får inte släppas ut till recipient utan godkännande från berörd 

tillsynsmyndighet. Mellanlagring av överskottsmassor ska göras på ett sådant sätt att föroreningar 

förhindras att spridas till närliggande mark, grund- och ytvatten, samt minimera risken för dammning.  
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7. Kostnadsuppskattning för 
avhjälpandeåtgärder 

 

7.1 Avgränsningar 
Rekommenderade åtgärder bedöms vara av mindre omfattning eftersom föroreningar som påvisats i 

jord inte har påvisats i grundvattnet eller närliggande provpunkter. Uppskattad area för område som 

omfattas av sanering är cirka 80 m2  för respektive område, västra och östra (markerat med röd cirkel i 

Figur 4) där antagen yta utgörs av en radie på cirka 5 meter från den provpunkt där föroreningen 

påvisats. Ytan för åtgärder kan bli både mindre och större beroende på föroreningarnas utbredning. 

Föroreningarnas djup måste avgränsas vilket innebär ett schaktdjup på minst 2 meter under markytan 

i den västra punkten och ner till berg vid cirka 1,6 meter i den östra punkten. 

 

Figur 4. Markerade områden för avhjälpandeåtgärder avseende förorenad jord.  

 

7.2 Antaganden 
Mottagaravgifter för förorenad jord varierar beroende på mottagningsstation, halter, typ av förorening 

och eventuella avtal. Kostnadsintervallet är vanligen inom cirka 200-500 kr/ton. I kalkylen beräknas 

kostnaderna för mottagning av förorenade massor utifrån ett pris i det högre intervallet.  

Enligt tidigare undersökningar består marken av täta jordlager (lera och silt) vid grundvattenyta och 

nedåt. Med anledning av detta har antagits att schakt kan utföras utan länshållning. Inga kostnader 

för grundvattenhantering har därför tagits med i kostnadsberäkningarna.  

I samtliga beräkningar har massornas densitet antagits till 1,8 ton/m3, schaktdjupet har antagits vara 

2,5 meter i det västra området och 1,6 meter i det östra området. Ytan har antagits vara totalt cirka 80 

 
 

Västra området 

Östra området 
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m2 per område. Uppskattad schaktvolym är cirka 200 m3 i det västra området och cirka 160 m3 i det 

östra området.  

7.3 Bedömd budget för avhjälpandeåtgärd 
Bedömda kostnader för sanering omfattar kostnader för maskin, transport, mottagning och nya 

massor för återfyllnad. En kostnadsuppskattning för avhjälpandeåtgärder enligt angivna antaganden 

redovisas nedan. Kostnaderna har beräknats till cirka 527 000 kronor för båda områdena. Kostnader 

kan tillkomma för till exempel miljöprovtagning, slutkontroll, upprättande av anmälningar och 

rapportering. Dessa tillkommande kostnader ingår inte i den bedömda budgeten för 

avhjälpandeåtgärd.  

Västra området 

Mottagning av massor     

Area 80 m2 

Schaktdjup  2,5 m 

Volym 200 m3 

Densitet 1,8 ton/m3 

Vikt massor 360 ton 

Mottagningsavgift  500 kr/ton  

Summa mottagning 180000 kr 

Transportkostnader     

Antal transporter à 30 ton 12 st 

Transport  3000 kr/st  

Summa transportkostnad 36 000 kr 

Östra området 

Mottagning av massor     

Area 80 m2 

Schaktdjup  2 m 

Volym 160 m3 

Densitet 1,8 ton/m3 

Vikt massor 288 ton 

Mottagningsavgift  500 kr/ton  

Summa mottagning 144000 kr 

Transportkostnader     

Antal transporter à 30 ton 10 st 

Transport  3000 kr/st  

Summa transportkostnad 30000 kr 

Kostnader för maskin och schakt (båda områdena)  

Grävmaskin 1000 kr/h 

Gräva ur och lägga igen 40 h 

Summa maskin och schakt 40000 kr 

Kostnad nya massor     

Nya massor inkl transport 150 kr/ton 

Vikt massor 648 ton 

Summa nya massor 97 200 kr   

Summa total 527 200 kr   
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BILAGA 1. FÄLTPROTOKOLL JORDPROVTAGNING: Provgropar

Uppdrag:

Markmiljöundersökning Lindesby

Provpunkt Jordtyp Jordart

21Sw306 (provgrop) Fyll stgrSa

21Sw307 (Provgrop) Fyll

Fyll grSa

Naturlig siLe

21Sw305 (Provgrop) Fyll stgrSa

Naturlig stgrSaM

21Sw302 Fyll grSa

Naturlig grsiSa

21 Sw308 (Provgrop) Fyll

Osäker grsiSaF

Naturlig sasiLe

Område 3 samlingsprov Asfalt

FÄLTPROTOKOLL JORDPROVTAGNING: Borrbandvagn med skruvborr

Provpunkt Jordtyp Jordart

21sw301 Fyll grsaMu

Fyll grsaMu

Naturlig Si

Naturlig Si

21sw303 Fyll grSa

Fyll grSa

Fyll (gr)Sa

Fyll (gr)Sa

Naturlig (gr)Sa

Naturlig (gr)Sa

21Sw304 Fyll grSa

Fyll legrSa

Naturlig Si

Naturlig siLe

Naturlig saSi

Fältprotokoll GRUNDVATTEN: installation och provtagning
Provbenämning:

GV: m u rök

Botten: m u rök

Rök -> my m ö my

Pumpstart:

Antal m vattenpelare:

Bra/dålig tillrinning:

Filtrering i fält?

Tog prov klockan:

Omsatt: liter

Kommentarer:

Provtagningsmetod/pump: Peristaltisk pump

Omsättningsmetod/pump: Peristaltisk pump

0,0-1,0

1,0-1,6

0-0,05

0,0-1,0

Nivå

0,0-0,8

0-0,05

0,0-0,9

1,0-2,0

0,0-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

0,0-0,5

0,5-1,0

1,0-1,5

1,0-2,0

Nivå

0,0-0,5

0,5-1,0

Fältgeotekniker: Joackim Anderstedt (Sweco)

Anmärkning

Uppdragsnummer: Kund: Uppdragsledare: Datum för provtagning:Uppdrag:

3

1,1

11:05

0,72

Dålig

21SW301

2,28

Nej

13:40

1

Röret tömt 

1,0-1,3

1,3-1,5

2,5-3,0

0,0-0,5

0,5-1,0

Asfalt

Berg vid 0,8 m. Översta 5 cm asfalt.

Asfaltsprov uttaget från asfaltsupplag. Asfalten är en blandning från punkt 302, 306 

och 307.

Provtagning utförd av: Jessica Taylor (Sweco)

30034017 Lindesbergs kommun Anna Grandin 2021-12-01 - 2021-12-02Markmiljöundersökning Lindesby

Blött material vid 2,2 m u my.

Stopp. Berg vid 1,9

Asfalt första 5 cm. Stopp vid 0,9 m (Berg)

Mjuk lera i botten, blött

1,0-2,0

1,5-2,0

1,5-2,0

2,0-2,5

30034017

Uppdragsnummer:

Grävning utförd av: Samuel, Nora Entreprenad AB

Provtagning utförd av: Jessica Taylor (Sweco)

Uppdragsledare:

Anna Grandin

Brun sand, grå silt. Bärlager översta 0,2 + asfalt ca 5 cm

Varvigt si/le

Anmärkning

Datum för provtagning:

2021-11-15

Kund:

Lindesbergs kommun

Inslag av SaF. Bärlager 0-0,4, grus.

Denna provpunkt skulle vara en skruv men blev en provgrop. Översta 5 cm asfalt. 

Rot i botten vid ca 0,9 m

Inslag av rötter. Berg vid 1,6 m u my
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0,00 grsaMu 0,0-0,5 R.Ö.K. +1,10m

Rör totalt: 3 m

0,50 grsaMu 0,5-1,0

1,00

Si 1,0-1,5

1,50 Si 1,5-1,9

1,90 Stopp. Berg vid 1,9 m

Installation grundvattenrör

Material: PEH

Ja

50 mm ¤ Joackim Anderstedt, Sweco Skruvborr/bandvagn

Anna Grandin

Kommentar: Uppdragsnummer:

Handläggare:

21SW301
Gv nivå 2021-12-02 2,13 m rök

Uppdragsledare:

Metod: 

Datum:

30034017 44531

Jessica Taylor

Uppdragsnamn:

Markmiljöundersökning Lindesby

Provtagning Brunnsdata

Borrentreprenör:
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Provbenämning:
GV:

Botten:

Rök -> my

Pumpstart:

Antal m vattenpelare:

Bra/dålig tillrinning:

Filtrering i fält?

Tog prov klockan:

Omsatt:

Kommentarer:

Provtagningsmetod/pump: Peristaltisk pump

Omsättningsmetod/pump: Peristaltisk pump
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0,00 grSa 0,0-0,5 R.Ö.K. +1,10 m

Rör totalt rök: 4 m

0,50 grSa 0,5-1,0

1,00 (gr)Sa 1,0-1,5

1,50 1,5-2,0

2,00 Blött mellan 2,0 och 2,5 m u my. 2,0-2,5

(gr)Sa

2,50 2,5-3,0

3,00

m u rök

m u rök

m ö my

Provtagning Brunnsdata

Handläggare: Uppdragsledare:

Installation grundvattenrör

Material: PEH

Ja

50 mm ¤

Jessica Taylor Anna Grandin

Borrentreprenör: Metod: 

Joackim Anderstedt, Sweco Skruvborr/bandvagn

Klart vatten, 

Kommentar:

Gv nivå 2021-12-02 2,19 m u rök

21SW303

2,46

4

1,1

10:30

21SW303

1,54

Dålig

Ja (met.+hg)

13:25

Uppdragsnummer: Datum:

30034017 2021-12-01

Uppdragsnamn:

Markmiljöundersökning Lindesby

2 liter
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BILAGA 2. FOTODOKUMENTATION 
 

 

Figur 1. Omgivningsbild. 

 

 

Figur 2. Omgivningsbild. 
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Uppdragsnummer: 30034017 

Uppdrag: Lindesby 1:35  

 

 

Figur 3. Provpunkt 21Sw308 utförd med hjälp av grävmaskin.  

Påträffade kvicksilver, bensen och kadmium >MKM (0-2 m). 

 

 

Figur 4. Provgrop 21Sw302 med hjälp av grävmaskin.  

Påträffade kvicksilver och bensen >MKM (1-1,6 m). 
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Uppdragsnummer: 30034017 

Uppdrag: Lindesby 1:35  

 

 

Figur 5. Grundvattenrör 21Sw301. 

 

 

Figur 6. Grundvattenrör 21Sw303. 
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BILAGA 3. Sammanställda analysresultat

MKM (NV Rap. 5976, uppdaterad tabell juni 2016) 25 300 400 12 150 35 200 2,5 120 200 500 15 20 10 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50

KM (NV Rap. 5976, uppdaterad tabell juni 2016) 10 200 50 0,8 80 15 80 0,25 40 100 250 3 3,5 1 25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

Nivåer "mindre än ringa risk",  (NV Handbok. 2010:1) 10 20 0,2 40 40 0,1 35 120 0,6 2 0,5

Rapporteringsgräns > riktvärde

Under ovanstående gränser

Projektnr: 30034017

Projektnamn: Lindesby 1:35
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21sw3041 0-0,5 <1 10 6 <0,05 4,9 1,3 2,1 0,017 1,8 8,7 11 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21sw301 1,0-1,5 2 67 18 <0,05 15 4,2 9,4 <0,01 7,7 24 26 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21sw301 1,5-1,9 2,1 90 20 <0,05 15 6,6 10 <0,01 11 22 31 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21Sw302 0,0-1,0 <1 15 6,1 <0,05 4 1,4 3,3 0,012 1,9 9,2 13 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21Sw302 1,0-1,6 <0,007 <1 11 3,9 2,7 <0,05 1,2 7,3 <0,01 1,7 7,4 <0,03 <0,045 <0,075 <0,2 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,5 87 <0,0035 <0,1 <0,1

21sw303 0-0,5 1,5 29 9,1 0,15 11 2,2 9,6 <0,01 5,2 8,7 22 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 27 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21sw303 0-1 1,5 30 13 0,14 7,6 1,8 6,8 <0,01 2,5 8,1 21 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 60 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21sw303 2-2,5 <1 17 5,2 <0,05 4,1 1,3 3,8 <0,01 1,7 6,2 8,6 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 16 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21sw304 0,5-1 2 21 17 0,14 43 4,2 44 0,02 31 21 16 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21sw304 1,0-1,3 1,3 48 13 <0,05 13 4,2 5,2 <0,01 5,1 24 22 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21sw304 1,5-2 1,6 45 10 <0,05 15 4,4 10 <0,01 8,4 19 17 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21Sw305 0,0-1,0 <1 20 18 <0,05 3,2 1,4 5,4 <0,01 1,8 5,8 12 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 13 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21Sw305 1,0-2,0 <1 21 5,3 <0,05 3,3 1,9 3,5 <0,01 1,7 6,5 9,6 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21Sw306  0,0-0,8 <1 12 4,6 <0,05 5,5 2,5 4 <0,01 3,5 7,2 13 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 29 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21Sw307 0,0-0,9 <1 15 5,8 <0,05 5,5 1,7 2,1 0,012 2,4 9 12 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1

21Sw308 0,0-1,0 <0,007 <1 11 7,1 4,9 <0,05 1,6 6,1 <0,01 3,3 8,3 <0,03 <0,045 <0,075 <0,2 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,5 88 <0,0035 <0,1 <0,1

21Sw308 1,0-2,0 <0,007 1,1 46 12 8,6 <0,05 3,1 13 <0,01 5,3 16 <0,03 <0,045 <0,075 <0,2 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,5 84 <0,0035 <0,1 <0,1
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SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 2 1 0,5 0,1 0,5 20 0,005 0,5 5 0,0005 0,02 1 0,02 0,1

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 3 2 1 0,5 5 200 0,01 2 10 0,001 0,1 20 0,1 1

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 4 5 2 1 10 1000 0,05 10 100 0,002 0,2 50 0,5 2

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 5 10 10 5 50 2000 1 20 1000 0,01 1 100 3 10

Risk för fri fas (SPI 2012, s. 79) 150 10 1 2000 1000 1500 3000 2000 3000 40 3000 10000 10000 2000

Ångor i byggnader (1/5000) (SPI 2012, s. 78) 2000 10 300 3000 100 25 800 25000 3000 50 7000 6000

Miljörisk ytvatten (1/100) (SPI 2012, s. 78) 100 120 5 0,5 300 150 300 3000 3000 500 5 500 500 500 500

Rapporteringsgräns > riktvärde

Under ovanstående gränser
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21SW301 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 <0,2 <1 <1 1,1 <1 <1 <1

21SW303 0,13 0,03 0,033 0,17 <0,05 4,6 1,1 <0,1 6,2 1,1 9,7 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 20 <20 <20 20 <50 30 35 <10 <5 7,5 1 <0,2 <1 <1 1,1 <1 <1 <1
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BILAGA 3. ANALYSPROTOKOLL 
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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-21-SL-233070-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XJzÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181444Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw305 0,0-1,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-21-SL-233070-01

Í%SQbÂ!+XJzÎ

EUSELI2-00951420

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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

mg/kg Ts<1Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

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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AR-21-SL-233070-01

Í%SQbÂ!+XJzÎ

EUSELI2-00951420

mg/kg Ts20Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts1.4Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.4Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts3.2Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts1.8Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.8Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts12Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 1_35 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233068-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XHhÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181445Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw305 1,0-2,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 1_35 inkl bilagor

AR-21-SL-233068-01
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EUSELI2-00951420

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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

mg/kg Ts<1Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

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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mg/kg Ts21Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.3Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts3.5Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts3.3Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts1.7Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts6.5Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.6Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 1_35 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233783-01

EUSELI2-00951244
Í%SQbÂ!+g~\Î

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11180829Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw306 0,0-0,8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts29Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

mg/kg Ts<1Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

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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mg/kg Ts12Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.6Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.0Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts7.2Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts13Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 1_35 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233784-01

EUSELI2-00951244
Í%SQbÂ!+gÃeÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11180830Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw307 0,0-0,9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)Internal Method RA9007 

based on EN 16167

mg/kg Ts<1Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

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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AR-21-SL-233784-01

Í%SQbÂ!+gÃeÎ

EUSELI2-00951244

mg/kg Ts15Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.0Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts12Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248316-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s5CÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070577Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw304

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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AR-21-SL-248316-01

Í%SQbÂ!.s5CÎ

EUSELI2-00957817

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 1_35 inkl bilagor
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Í%SQbÂ!.s5CÎ
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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.6Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Í%SQbÂ!.s5CÎ

EUSELI2-00957817

16171:2016)

mg/kg Ts8.4Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248309-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s-bÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070569Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw3041

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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EUSELI2-00957817

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts<1Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.0Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.9Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 1_35 inkl bilagor

AR-21-SL-248309-01

Í%SQbÂ!.s-bÎ

EUSELI2-00957817

16171:2016)

mg/kg Ts1.8Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts11Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248308-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s,YÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070570Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,5

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw301

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts67Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.4Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts26Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248302-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s&#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070571Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-1,9

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw301

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts2.1Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts90Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.6Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts11Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts31Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248306-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s*GÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070572Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw303

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.1Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.15Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.6Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts5.2Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts22Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248305-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s)>Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070573Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,-1

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw303

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts60Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp >C10 a)*

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%

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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AR-21-SL-248305-01

Í%SQbÂ!.s)>Î

EUSELI2-00957817

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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts30Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.14Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.8Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.6Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts8.1Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts21Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248301-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s%ÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070574Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2-2,5

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw303

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts<1Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts5.2Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts3.8Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.1Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts1.7Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.2Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts8.6Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248311-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s0}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070575Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw304

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.14Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts44Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts43Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts31Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts16Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248318-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s7UÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070576Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,3

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw304

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.3Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts48Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts5.2Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts5.1Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts22Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-252873-01

EUSELI2-00960571
Í%SQbÂ!/o!DÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO

Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12140914Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-12-13

Jessia Taylor

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-14

Utskriftsdatum: 2021-12-27

2021-12-14Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21SW301

Provtagningsplats: 30034017

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

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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µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.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
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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-21-SL-252874-01

EUSELI2-00960571
Í%SQbÂ!/o"MÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO

Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12140915Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-12-13

Jessia Taylor

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-14

Utskriftsdatum: 2021-12-27

2021-12-14Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21SW303

Provtagningsplats: 30034017

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.077Naftalen a)SPI 201130%

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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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

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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µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

mg/l0.00013Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.027Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000033Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00017Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0046Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0062Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00011Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0097Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen tar på uppdrag av Lindesbergs kommun fram en detaljplan för 

Charlottenlund i Lindesberg tätort. En av de centrala delarna med detaljplanen är att omvandla ett befintligt 

industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg 

omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. 

Sweco har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen genomfört en miljöteknisk 

markundersökning av fastigheten Lindesby 5:1 och 5:5 som är belägna nordväst om Lindesbergs centrum. 

På fastigheterna har bland annat grafisk industri funnits. 

Provtagning har utförts av jord, asfalt, inomhusluft och grundvatten. Analysresultat från asfaltsprover 

påvisade inga förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som indikerar förekomst av 

stenkolstjära. Samtliga analyserade ämnen i jord underskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

mindre känslig markanvändning (MKM). Nästan samtliga halter var även under tillämpade riktvärden med 

undantag för ett fåtal prov där halterna av bly och koppar överskred Naturvårdsverkets nivåvärde för mindre 

än ringa risk (MRR). 

Samtliga analyserade ämnen i grundvatten underskred SGU:s bedömningsgrunder klass 2, med undantag 

för halter av nickel som påträffades med halter mellan klass 2 och 3 i de båda provpunkterna. 

Samtliga analyserade ämnen i grundvatten underskred även SPI:s bedömningsgrunder för Risk för fri fas, 

Ångor i byggnader och Miljörisk ytvatten. 

Samtliga analyserade ämnen i inomhusluft underskred Naturvårdsverkets framtagna värden för RfC och 

RISKinh. 

Utifrån erhållna resultat i den nu utförda undersökningen bedömer Sweco inte att det föreligger någon risk 

för spridning av föroreningar från mark till grundvatten eller ytvatten. Inga indikationer finns på 

luftföroreningar från tidigare tryckeriverksamhet. Inga risker för människor som vistas tillfälligt eller arbetar på 

platsen bedöms finnas. Halterna i grundvattnet bedöms inte utgöra en risk för ytvatten eller eventuella 

enskilda vattentäkter för dricksvattenuttag. Eftersom inga indikationer på föroreningsskada har påvisats 

bedöms inte fler undersökningar vara motiverade, ej heller några saneringsåtgärder.  

Utifrån uppmätta halter i jord och grundvatten bedömer Sweco att fler undersökningar inte är motiverade för 

att utreda föroreningssituationen på Lindesby 5:1 och 5:5. Inga föroreningar har påvisats i mark, grundvatten 

eller inomhusluft som bedöms utgöra ett hinder för tänkt markanvändning. Ingen indikation finns på spridning 

av föroreningar från intilliggande fastigheter.  
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1. Inledning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen tar på uppdrag av Lindesbergs kommun fram 

en detaljplan för Charlottenlund i Lindesberg tätort. En av de centrala delarna med 

detaljplanen är att omvandla ett befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till ett 

område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av 

handel samt vissa publika verksamheter. Med anledning av tidigare verksamheter behöver 

det till granskningen av detaljplanen göras ett antal miljötekniska markundersökningar.  

Sweco har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen genomfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning av Lindesby 5:1 och Lindesby 5:5 som är belägna 

nordväst om Lindesbergs centrum. Ungefärlig lokalisering av området visas i Figur 1.  

 

Figur 1. De tre undersökningsområdenas ungefärliga läge markerat med röd cirkel. ©OpenStreetMaps 

1.1 Syfte 
Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att undersöka om det förekommer 

föroreningar i mark- eller grundvatten inom fastigheterna. I föreliggande rapportering 

redovisas undersökningen inom fastigheterna Lindesby 5:1 och 5:5. 

1.2 Organisation 
Tabell 1. Organisationen i uppdraget. 

Roll Namn 

Uppdragsledare Anna Grandin 

Fältpersonal Jessica Taylor 

Handläggare Lisa Danielsson 

Kvalitetsgranskare / expertstöd Anna Munktell Flarup 

Ombud Jessica Lind 
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1.3 Områdesbeskrivning och historik 
Fastigheterna Lindesby 5:1 och 5:5 ligger ungefär 1,5 kilometer nordväst om Lindesbergs 

centrum, se Figur 2. Fastigheten 5:5 har styckats av från 5:1. Arealen för Lindesby 5:5 är 11 

327 m2 och för 5:1 är arealen 13 143 m2. 

 

Figur 2. Översiktskarta som visar ungefärlig lokalisering av undersökningsområdet, se blå markering. Bildkälla: 

Lantmäteriet. 

Fastigheterna domineras av byggnader och hårdgjorda ytor. På fastigheterna Lindesby 5:1 

och 5:5 har bland annat grafisk industri funnits. Fastigheterna är i privat ägo. Det finns ingen 

kännedom om tidigare undersökningar på de båda fastigheterna. 

1.3.1 Summerande objektbeskrivning 

I Tabell 2 finns en beskrivning av objektet som funnits inom fastigheten. 

Tabell 2. Beskrivning av objektet som funnits inom fastigheten. 

Verksamhet/bransch Grafisk industri 

Misstänkta/påvisade föroreningar Alifater, aromater, BTEX, flyktiga organiska 
ämnen (klorerade och icke klorerade 
aromater), PAH, metaller inklusive kvicksilver. 

Misstänkt förorenade matriser Jord, grundvatten, inomhusluft 

Skyddsobjekt Verksamma personer, markmiljö, grundvatten 

Spridningsvägar Ledningsgravar, grundvatten 

Bedömd strömningsriktning för 
grundvatten 

Troligen i sydlig riktning  

Recipient, avstånd Stora Lindesjön, ca 1300 meter, sydöst 

Markanvändning Industritomt 
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1.4 Geologi och Hydrologi 
De ytliga jordlagren inom undersökningsområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta (Figur 3) 

huvudsakligen av glacial silt (gul). Jorddjupet är enligt SGU uppskattat till fem till tio meter. 

 

Figur 3. SGU jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000. Undersökningsområdet är markerat med heldragen blå linje. 

Torphyttebäcken ligger ca 300 meter väster om undersökningsområdet och den mynnar i 

Stora Lindesjön. Ett mindre ytvattendrag finns ca 400 meter sydost om 

undersökningsområdet som också mynnar i Stora Lindesjön. Strömningsriktningen för 

grundvattnet är inte känd, men är troligen i riktning mot Stora Lindesjön i söder. Inga 

grundvattenmagasin finns i undersökningsområdet. Ett mindre antal energibrunnar finns 

längre söderut men inga enskilda brunnar för dricksvattenuttag.  
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2. Bedömningsgrunder 

2.1 Jord 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark för två olika typer av 

markanvändning, KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig 

markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). De generella riktvärdena uppdaterades i juni 

2016. De generella riktvärdena för KM och MKM anger den föroreningshalt i marken under 

vilken oacceptabel påverkan på människor eller miljö inte bedöms föreligga för respektive 

markanvändning. De generella riktvärdena för KM och MKM kan därför betraktas som en typ 

av acceptanskriterier för de massor som kan lämnas kvar utan åtgärd på ett förorenat 

område med känslig respektive mindre känslig markanvändning. De är således inte avsedda 

för återanvändning av massor på annan plats. 

 

KM = Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 

 

MKM = Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 

antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre 

som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är 

av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och 

djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området 

och ytvatten skyddas. 

 

Uppmätta halter PAH16 i asfalt jämförs med Vägverket Rapport 2004:90 ” Hantering av 

tjärhaltiga beläggningar”. Asfalt tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära, så kallad 

tjärasfalt. Stenkolstjära i sin tur innehåller PAH (polyaromatiska kolväten) som är miljö– och 

hälsoskadliga. Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (17 03 01*), det vill säga 

tjärasfalt, är farligt avfall tills dess motsatsen visas, enligt avfallsförordningen. 

• Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg PAH–16 betraktas inte som tjärasfalt. 

• Uppbruten tjärasfalt som innehåller halter under 300 mg/kg PAH16 klassas i 

normalfallet som icke farligt avfall, enligt Naturvårdsverkets vägledning för 

avfallsklassificering från 2013. Detta gäller under förutsättning att halten 

bens(a)pyren är under 50 mg/kg.  

• Om halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg klassas tjärasfalten som farligt avfall, 

enligt EU Kommissionens vägledning om klassificering av avfall, (EU 2018/C 

124/01) 

 

 

Enligt planbeskrivningen för Lindesby 5:1 samt 5:5 kommer åtgärdsmålet vara utifrån 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 
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2.2 Grundvatten 
För bedömning av uppmätta halter i grundvatten används följande riktvärden och 

haltgränser: 

• SPI Rekommendation Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar. De bedömningsgrunder från SPI som har använts och anses 

som relevanta i denna undersökning är Risk för fri fas, Ångor i byggnader, Miljörisk 

ytvatten. 

• SGU:s rapport med bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten används för att göra enhetliga klassningar av 

grundvattnets tillstånd. Klass 1 innebär mycket låg halt, klass 2 låg halt, klass 3 

måttlig halt, klass 4 hög halt och klass 5 mycket hög halt 

2.3 Inomhusluft 
Som jämförvärden för inomhusluft används RfC respektive RISKinh-värden som presenteras i 

Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och 

vägledning” (Naturvårdsverket, 2009). 
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3. Genomförande 
Utifrån Swecos upprättade provtagningsplan (Sweco, 2021) utfördes provtagning inom 

fastigheterna Lindesby 5:1 och 5:5 under november och december månad år 2021. 

Provtagning har skett av jord, grundvatten och luft. I  Figur 4 visas situationsplan med 

placering av provtagningspunkter för jord och grundvatten. I Figur 5 visas en inomhusritning 

över fastigheten Lindesby 5:1 med placering av de passiva provtagarna. 

Val av analyser har gjorts utifrån nuvarande och historisk verksamhet. Eftersom området 

utgör ett industriområde bedöms det lämpligt att analysera metaller och oljekolväten som 

generellt är vanligt förekommande föroreningar.  

Vid provtagningen användes engångshandskar som byttes mellan varje prov. 

Provtagningsutrustning rengjordes noggrant mellan varje provuttag. Proverna placerades i 

kärl tillhandahållna från laboratoriet. Proverna placerades svalt och mörkt fram till 

laboratoriet 

All provtagning genomfördes med standardnivå enligt Svenska Geotekniska Föreningen 

(SGF) Fälthandbok för undersökning av förorenade områden SGF rapport 2:2013 (SGF, 

2013). 

I Bilaga 1 finns en sammanställning av fältprotokoll från samtliga provtagningar. 

 

Figur 4. Provpunkternas placering på fastigheterna Lindesby 5:1 och 5:5. Blå punkter visar grundvattenrör och 

orangea punkter jordprovtagning (provgrop och skruvborr). Bilden är tagen från provtagningsplanen (Sweco, 2021). 
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Figur 5. Ritning inomhus över fastighet Lindesby 5:1. Passiva provtagares placering visas i röda punkter. 

3.1 Avvikelser  
Provpunkt 21Sw203 utgick då det inte gick att borra i denna punkt. Här skulle även ett 

grundvattenrör placerats. Då det inte gick att borra sattes i stället ett grundvattenrör i 

provpunkt 21Sw206. 

3.2 Jordprovtagning 
Den 17 november genomfördes jordprovtagning med grävmaskin och då grävdes 

provgropar. Provtagning utfördes i fem provpunkter (21Sw202, 21Sw204, 212Sw207, 

21Sw208, 21Sw209). Provgroparna grävdes max till 2 meters djup. Samlingsprov togs ut 

metervis eller vid förändring av jordart, lukt eller utseende. Samlingsprov togs från upplagda 

högar. Från respektive provpunkt skickades två-tre prov för analys. Vid detta tillfälle togs 

även prov ut av asfalt i punkt 21Sw202. 

Den 1 och 2 december genomfördes jordprovtagning med skruvborr monterad på 

borrbandvagn. Provtagningen utfördes i fyra provpunkter (21Sw201, 21Sw205, 21Sw206, 

21Sw210) ner till ett djup om cirka två till tre meter. Jordprover togs ut per halvmeter eller där 

nytt jordlager framträdde. Från respektive provpunkt skickades tre prov för analys. 

3.3 Grundvattenprovtagning 
Genom skruvborrning installerades grundvattenrör av PEH-typ med dimensionen 50 mm i 

två provpunkter (21Sw201 och 21Sw206) i samband med jordprovtagningen. 

Grundvattennivån i respektive rör avlästes i samband med installationen. 

Provtagning av grundvattnet utfördes den 13 december med hjälp av peristaltisk pump. Före 

provtagning avlästes grundvattennivån och vattnet omsattes i respektive grundvattenrör.  

Vattenproverna för metallanalyser filtrerades i fält. Från respektive provpunkt skickades ett 

prov för analys. 
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3.4 Provtagning av inomhusluft 
Provtagning av inomhusluft genomfördes under nio dagar i december 2021. Två passiva 

provtagarna sattes upp i byggnaden på fastigheten Lindesby 5:1 den 13 december. De 

passiva provtagarna hängdes upp på cirka två meters höjd från golvet. De passiva 

provtagna togs ner den 21 december och skickades in till laboratorium för analys. 

3.5 Laboratorieanalyser 
Totalt har 22 jordprover, 2 grundvattenprov och 2 inomhusluftprov analyserats. 

Laboratorieanalyser för jord och grundvatten har utförts av Eurofins Environment AB vilka är 

ackrediterade av SWEDAC för aktuella analyser. 

Laboratorieanalyser för luft har analyserats av Eurofins Pegasuslab AB i Uppsala. 

I Tabell 3 Tabell 3 redovisas vilka analyspaket som använts i respektive provpunkt samt vilka 

ingående parametrar som finns i analyspaketen. 

Tabell 3 Redovisning av ingående parametrar, analyspaket samt vilka provpunkter där respektive analys har utförts. 

Ingående parametrar Analyspaket Provpunkter 

JORD 

Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, 
Hg)  

Oljekolväten (alifater, aromater, BTEX och 
PAH16) 

PSLF9 21Sw202, 21Sw204, 
21Sw207, 21Sw208, 

21Sw209 

Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, 
Hg)  

Oljekolväten (alifater, aromater, BTEX och 
PAH16) PCB 

PSLBA 21Sw201, 21Sw205, 
21Sw206, 21Sw210 

GRUNDVATTEN 

Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, 
Hg)  

Oljekolväten (alifater, aromater, BTEX och 
PAH16) 

PSL5I 

 

21Sw201, 21Sw206 

Flyktiga organiska ämnen (klorerade och icke 
klorerade aromater) 

SL588-3 
(VOC-EPA) 

21Sw201, 21Sw206 

LUFT 

Klorerade lösningsmedel och 
nedbrytningsprodukter 

PLUUZ-1 21SW01, 21SW02 

ASFALT 

PAH16 PSLF5 21Sw202 
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4. Resultat 
Nedan redovisas resultaten från provtagningen. En sammanställning av samtliga ämnen, 

halter och bedömningsgrunder redovisas i Bilaga 2. Fullständiga analysrapporter från 

laboratoriet återfinns i Bilaga 3. 

4.1 Jord  
Samtliga analyserade ämnen underskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre 

känslig markanvändning (MKM). Nästan samtliga halter var även under tillämpade riktvärden 

med undantag för ett fåtal prov där halterna av bly och koppar överskred Naturvårdsverkets 

nivåvärde för mindre än ringa risk (MRR). 

4.2 Grundvatten 
Samtliga analyserade ämnen underskred SGU:s bedömningsgrunder klass 2, med undantag 

för halter av nickel som påträffades med halter mellan klass 2 och 3 i de båda 

provpunkterna. 

Samtliga analyserade ämnen underskred SPI:s bedömningsgrunder för Risk för fri fas, 

Ångor i byggnader och Miljörisk ytvatten. 

4.3 Inomhusluft 
Samtliga analyserade ämnen underskred Naturvårdsverkets framtagna värden för RfC och 

RISKinh. 

4.4 Asfalt 
Analysresultat från asfaltsprover påvisade inte förhöjda halter av PAH som indikerar 

förekomst av tjärasfalt.  
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5. Slutsatser och bedömning 
Generellt har mycket låga halter uppmätts i jord, grundvatten och luft inom fastigheterna 

Lindesby 5:1 och 5:5.  

För jord låg nästan samtliga halter under riktvärdena och bara ett fåtal översteg 

Naturvårdsverkets nivåvärde för mindre än ringa risk (MRR). Inga indikationer har 

framkommit i denna undersökning på förekomst av föroreningar i jord orsakade av tidigare 

eller nuvarande verksamheter.  

Avseende uppmätta halter i grundvattnet var det endast halter av nickel som översteg SGUs 

bedömningsgrund klass 2, vilket bedöms som låg halt. Inga halter över SPIs 

bedömningsgrunder uppmättes. Luftprovtagningen visade inte heller på någon indikation av 

förorening i eller under byggnaden. 

Eftersom inga indikationer på föroreningsskada framkommit i denna undersökning bedömer 

Sweco att uppmätta halter inte föranleder ett behov av ytterligare undersökningar eller 

saneringsåtgärder. Ingen risk bedöms föreligga för spridning av förorening från jord till 

grundvatten eller ytvatten, eller grundvatten till ytvatten. 

Utifrån uppmätta halter i jord och i grundvatten bedömer Sweco att fler undersökningar inte 

behövs för att utreda föroreningssituationen på Lindesby 5:1 och 5:5 inför framtagande av 

detaljplan. Inga föroreningar har påvisats i mark, grundvatten eller inomhusluft som bedöms 

utgöra ett hinder för tänkt markanvändning. Ingen indikation finns på spridning av 

föroreningar från intilliggande fastigheter. 
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6. Rekommendationer 
Utifrån uppmätta halter i jord, grundvatten och inomhusluft bedömer Sweco att fler 

undersökningar inte är motiverade för att utreda föroreningssituationen på Lindesby 5:1 och 

5:5 eller vidta saneringsåtgärder. Inga föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som 

bedöms utgöra ett hinder för tänkt markanvändning eller riskera att påverka intilliggande 

fastigheter. Inga indikationer finns på föroreningsspridning från intilliggande fastigheter.    
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Uppdragsnummer: Kund: Uppdragsledare:

Markmiljöundersökning Lindesby 30034017 Lindesbergs kommun Anna Grandin

Grävning utförd av: Samuel, Nora Entreprenad AB
Provtagning utförd av: Jessica Taylor (Sweco)

Provpunkt Nivå Jordtyp Jordart Anmärkning
21Sw202 (provgrop) 0-0,05 Fyll

0,0-1,0 Fyll lesigrSa
1,0-2,0 Naturlig siLe

21Sw208 (provgrop) 0,0-1,0 Fyll grSa

1,0-2,0 Naturlig siLe
21Sw209 (provgrop) 0,0-0,4 Fyll saMu

0,4-1,0 Naturlig siLe
1,0-2,0 Naturlig siLe

21Sw204 (provgrop) 0,0-1,0 Fyll muSa
1,0-2,0 Naturlig siLe

21Sw207 (provgrop) 0,0-1,0 Fyll Annat (ange)
1,0-2,0 Naturlig siLe

Fyll, sa, si, le, gr
brun lera grå silt. Blött i botten.

FÄLTPROTOKOLL JORDPROVTAGNING: Provgropar
Datum:

2021-11-17

Uppdrag:

Mjuk lera i botten, blött
Blandning av SaG, SaM och SaF. Asfaltsrester i överst 0,5 m. 2 
Blött i botten

Asfalt
Asfalt översta 5 cm
Blött i botten, grå lera i botten.
Provpunkten ligger på utkanten av en asfalterad parkering.

brun lera med grå siltskikt

1
2022-02-17
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Uppdragsnummer: Kund: Uppdragsledare:

30034017 Lindesbergs kommun Anna Grandin

Fältgeotekniker: Joackim Anderstedt (Sweco)
Provtagning utförd av: Jessica Taylor (Sweco)
Väder: -12 grader, mulet

Provpunkt Nivå Jordtyp Jordart Anmärkning
21Sw210 0,0-0,4 Fyll saMu

0,4-1,0 Fyll saSi
1,0-1,5 Naturlig siLe
1,5-2,0 Naturlig Le

21sw205 0,0-0,5 Fyll grmuSa
0,5-1,0 Fyll Sa
1,0-1,2 Fyll siSa
1,2-1,5 Naturlig sasiLe
1,5-2,0 Naturlig siLe

21Sw206 0,0-0,5 Fyll Annat (ange)
0,5-1,0 Fyll saSi
1,0-1,5 Naturlig saSi

1,5-2,0 Naturlig siLe

2,0-3,0 naturlig Le

21sw201 0,0-0,6 Fyll muSa
0,6-1,0 Naturlig saSi
1,0-1,5 Naturlig siLe
1,5-2,0 Naturlig siLe
2,0-2,4 Naturlig siLe
2,4-3,0 Naturlig Le

FÄLTPROTOKOLL JORDPROVTAGNING: Borrbandvagn med skruvborr
Uppdrag: Datum:

Markmiljöundersökning Lindesby 2021-12-01 - 2021-12-02

Varvigt
Varvigt

grsaMu

GV rör installerades i punkten dagen efter (2021-12-02). Filterspetsen 
sitter på 3,0 m. Vi borrade endast ett hål och satte ett gv rör. Inga nya 
prover uttogs. 

Prov uttogs ej, se notering ovan.

Mjuk grå lera

1
2022-02-17
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Borrprotokoll Grundvatten 

Installation grundvattenrör Ja
Material: PEH 50 mm ¤
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0,00 muSa 0,0-0,6 R.Ö.K. +1,00m

Rör totalt: 3m

0,50

saSi 0,6-1,0

1,00

siLe 1,0-1,5

1,50 1,5-2,0

2,00 2,0-2,4

2,40 Le Mjuk grå lera 2,4-3,0

2,50

3,00

Jessica Taylor Anna Grandin

Borrentreprenör: Metod: 
Joackim Anderstedt, Sweco Skruvborr/bandvagn

Jordlagerföljd, egenskaper, kommentarer Provtagning Brunnsdata
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Handläggare: Uppdragsledare:

21SW201

Kommentar:

Blött material vid 1,7 m u my (på skruven). 
Vid nivåmätning 2021-12-02 var 
vattennivån i gvröret 2,385 m u rök.

Uppdragsnummer:

30034017

Datum:

2021-12-01

Uppdragsnamn:
Markmiljöundersökning Lindesby

21SW201
2022-02-17

1(2)
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Borrprotokoll Grundvatten 

Installation grundvattenrör Ja
Material: PEH 50 mm ¤

D
ju

p 
(m

um
y)

Jo
rd

la
ge

rf
öl

jd
 

(s
ki

ss
) 

Jo
rd

ar
t

N
iv

å 
ut

ta
ge

t 
pr

ov
 

(m
um

y)

H
D

I 
(s

iz
e/

re
sp

on
se

)

P
ID

 (
pp

m
)

B
ru

n
ns

in
st

al
la

tio
n 

(s
ki

ss
)

0,00 grsaMu 0-0,5 R.Ö.K. +1,00m

Rör totalt: 4m

0,50 saSi 0,5-1,0

1,00 1-1,5

saSi

1,50 1,5-2,0

siLe

2,00

Le

2,50

3,00

Jordlagerföljd, egenskaper, kommentarer Provtagning Brunnsdata
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Jessica Taylor Anna Grandin

Borrentreprenör: Metod: 
Joackim Anderstedt, Sweco Skruvborr/bandvagn

21SW206

Kommentar: Uppdragsnummer: Datum:

Vatten på 1,10 m i jorden vid installation. 
Röret sattes i jordpunkt 21sw206 som 
provtogs dagen innan (2021-12-01). Inga 
prover uttogs vid installation av gvrör.

30034017 2021-12-02

Uppdragsnamn:
Markmiljöundersökning Lindesby

Handläggare: Uppdragsledare:

21SW201
2022-02-17
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FÄLTPROTOKOLL GRUNDVATTEN: Provtagning
Provbenämning: 21SW201
GV: 2,67 m u rök
Botten: 4 m u rök
Rök -> my 1 m ö my
Pumpstart: 08:30
Antal m vattenpelare: 1,33
Bra/dålig tillrinning:
Filtrering i fält? Ja (metaller+hg)
Tog prov klockan: 11:52
Omsatt: 1,7 liter
Kommentarer:

Provtagningsmetod/pump: Peristaltisk pump
Omsättningsmetod/pump: Peristaltisk pump

Provbenämning: 21SW206
GV: 2,3 m u rök
Botten: 4 m u rök
Rök -> my 1 m ö my
Pumpstart: 09:15
Antal m vattenpelare: 1,7
Bra/dålig tillrinning:
Filtrering i fält? Ja (metaller+hg)
Tog prov klockan: 13:00
Omsatt: 2 liter
Kommentarer:

Provtagningsmetod/pump: Peristaltisk pump
Omsättningsmetod/pump: Peristaltisk pump

Lite sediment kom upp vid början av omsättning som avtog. Klart vatten. Röret tömt på ca 3,5 l 
kl 9:50. 3,91 m u rök kl 09:56. 3,64 m u rök 10:15. Kl 13:00 2,52  m u rök. Klart vatten med en 
svag ton av beige (sediment) 

Dålig

Röret tömt 08:51. Mycket sediment i vattnet vid omsättning. Nivå 3,84 m u rök 09:00. Låter 
röret återhämta sig under dagen. 11:52 2,7 m u rök, prov uttogs. Klart vatten.  

Dålig

21SW201
2022-02-17
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FÄLTPROTOKOLL INOMHUSLUFT: Provtagning
Provtagare Öpnnade burken (Kl) Datum Höjd ovan mark (m)
21SW01 14:17 211213 1,9
21SW02 14:22 211213 2,4

Passiva provtagare
2022-02-17
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2022-03-16

Upprättad av: Lisa Danielsson

Uppdragsnummer: 30034017

Uppdrag: Markmiljöundersökning Lindesby

Kund: Lindesbergs kommun

Uppdragsledare: Anna Grandin
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BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING AV ANALYSRESULTAT 
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Sammanställning av jordprov och Naturvårdsverketets generella riktvärden

MKM (NV 2016) 25 300 400 12 150 35 200 2,5 120 200 500 15 20 10 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 0,2
KM (NV 2016) 10 200 50 0,8 80 15 80 0,25 40 100 250 3 3,5 1 25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 0,008
MRR  (NV 2010) 10 20 0,2 40 40 0,1 35 120 0,6 2 0,5
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30034017
Projektnamn: Markmiljöundersökning 
Lindesby
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etrar
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m
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m
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21sw201   0-0,6 82 1,4 36 22 0,12 7,2 1,6 9,8 0,05 3,1 10 35 <0,045 <0,075 0,12 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw201   0,6-1 84 3,1 83 17 0,051 16 7,1 10 <0,01 9,7 30 29 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw201  1,5-2 82 2,6 60 15 0,086 14 5,8 11 <0,01 8,7 22 35 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21Sw202 0,0-1,0 83 1,6 41 9,7 0,052 12 4,5 8 <0,01 7,9 16 26 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw202 1,0-2,0 80 2 57 14 0,087 15 6,1 11 <0,01 10 22 35 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw204 0,0-1,0 83 1,9 41 9,2 <0,05 11 3,7 7,7 0,012 6,6 17 20 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw204 1,0-2,0 79 4,9 78 14 0,084 21 7 16 <0,01 15 30 40 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21sw205  0,5-1 84 1 16 4,1 <0,05 6,8 1,3 2 <0,01 2,5 11 9,2 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw205  1-1,2 87 1,5 50 9,8 <0,05 13 4,4 7,2 <0,01 7 18 20 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw205  1,2-1,5 80 4,5 73 15 0,052 19 7,6 17 <0,01 16 29 36 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw206  0-0,5 85 1,3 31 18 0,091 7,2 1,7 7,8 0,057 3,3 10 30 <0,045 <0,075 0,13 <5 <3 <5 <5 <20 22 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw206  0,5-1 84 3,1 70 13 <0,05 17 6,5 10 <0,01 10 28 25 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw206  1,5-2 79 1,9 69 17 0,18 16 5,9 12 <0,01 9,7 25 39 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21Sw207 0,0-1,0 84 2,3 57 10 <0,05 16 4,9 8,9 0,012 10 18 24 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw207 1,0-2,0 80 1,9 54 14 <0,05 14 5,1 9,9 <0,01 9,1 22 31 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw208 0,0-1,0 85 1,6 34 10 <0,05 12 4 5,2 <0,01 6,2 14 15 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw208 1,0-2,0 79 1,6 52 15 0,052 14 4,6 9,2 <0,01 7,9 22 30 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw209 0,0-0,4 87 1,3 42 27 0,15 7,8 2,9 11 0,035 4,3 15 40 <0,045 <0,075 0,13 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21Sw209 1,0-2,0 75 1,3 53 15 0,074 14 5,7 9,9 <0,01 9 21 33 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1
21sw210  0-0,4 83 1,5 41 26 0,12 7,2 1,8 49 0,067 3,4 12 43 <0,045 <0,075 0,12 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw210  0,4-1 85 2,8 62 12 0,068 15 6 9,7 <0,01 11 21 25 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
21sw210  1,5-2 81 1,8 62 16 0,061 16 6,3 12 <0,01 11 24 39 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 <5 <5 <20 <10 <4 <0,9 <0,5 <0,0035 <0,1 <0,1 <0,1 0,007
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Sammanställning av grundvattenprov och SPI:s bedömningsgrunder

Risk för fri fas (SPI 2012, s. 79) 150 10 1 2000 1000 1500 3000 2000 3000 40 3000 10000 10000 2000
Ångor i byggnader (1/5000) (SPI 2012, s. 78) 2000 10 300 3000 100 25 800 25000 3000 50 7000 6000
Miljörisk ytvatten (1/100) (SPI 2012, s. 78) 100 120 5 0,5 300 150 300 3000 3000 500 5 500 500 500 500
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30034017
Projektnamn: Markmiljöundersökning Lindesby

G
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Alifatiska föreningar

Alifater >C5-C8
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Alifater >C10-C12

Alifater >C12-C16

Alifater >C16-C35
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sum
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a xylener

Bensen

Toluen

Etylbensen

Provpunkt                                  

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

21SW201 0,03 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <5 1 <0,2 <1 <1
21SW206 0,033 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <5 1 <0,2 <1 <1
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Sammanställning av grundvattenprov och SGU:s bedömninggrunder

SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 2 1 0,5 0,1 0,5 20 0,005 0,5 0,0005 0,02 1 0,02 0,1
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 3 2 1 0,5 5 200 0,01 2 0,001 0,1 20 0,1 1
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 4 5 2 1 10 1000 0,05 10 0,002 0,2 50 0,5 2
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 5 10 10 5 50 2000 1 20 0,01 1 100 3 10
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30034017
Projektnamn: Markmiljöundersökning 
Lindesby
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Provpunkt                               

µg/l

µg/l
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µg/l
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µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

21SW201 0,22 0,03 0,021 <0,05 0,9 <0,1 0,9 <0,01 <0,2 <1 <1 <1
21SW206 0,66 0,033 0,019 <0,05 0,94 <0,1 0,89 <0,01 <0,2 <1 <1 <1
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Sammanställning av prov från inomhusluft och Naturvårdsverkets riktvärden RfC och RISKinh

Ämne Enhet 21SW01 21SW02

RfC RISKinh

C6-C10 µg/m³ < 70 < 70

C10-C25 µg/m³ < 70 < 70

C6-C25 Sum µg/m³ # #

Benzene µg/m³ 0,55 0,44 1,7
Toluene µg/m³ 3 2,8 260

Ethylbenzene µg/m³ 0,61 0,61 770

Xylene (ortho-) µg/m³ 0,65 0,68

Xylene (meta-, para-) µg/m³ 3,1 3

Sum of xylenes µg/m³ 4,4 4,3 100

C9 - Aromatic compounds µg/m³ 2,2 2,4

Chloroethane µg/m³ < 0,3 < 0,3

Vinyl chloride µg/m³ < 0,04 < 0,04

1,1-Dichloroethane µg/m³ < 0,05 < 0,05

1,1-Dichloroethene µg/m³ < 0,05 < 0,05

1,2-Dichloroethane µg/m³ < 0,07 < 0,07 3,6

cis-1,2-Dichloroethene µg/m³ < 0,05 < 0,05

trans-1,2-Dichloroethene µg/m³ < 0,05 < 0,05

Chloroform µg/m³ < 0,1 < 0,1

1,1,1-Trichloroethane µg/m³ < 0,1 < 0,1 800

Trichloroethylene µg/m³ < 0,1 < 0,1

Tetrachloromethane µg/m³ 0,33 0,29

Tetrachloroethene µg/m³ < 0,1 < 0,1 200

C10 - Aromatic compounds µg/m³ 0,59 0,59

Acquisition time minute 12673 12670

NV 5976
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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-21-SL-248322-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s;yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070587Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,6

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw201

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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 Ts0.031Benso(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%

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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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%

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 Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.4Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.12Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts1.6Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.8Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.050Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts35Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248323-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s<ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070588Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,6-1

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw201

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts83Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.051Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts29Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-248324-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s=$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070589Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw201

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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AR-21-SL-248324-01

Í%SQbÂ!.s=$Î

EUSELI2-00957817

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.086Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts35Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-233786-01

EUSELI2-00951244
Í%SQbÂ!+gÅwÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11180827Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw202 0,0-1,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts1.6Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.052Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts8.0Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts26Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-233785-01

EUSELI2-00951244
Í%SQbÂ!+gÄnÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11180828Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw202 1,0-2,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts2.0Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts57Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.087Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-232521-01

EUSELI2-00951244
Í%SQbÂ!+L"NÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11180826Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-11-30

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw202 Asfalt

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.41Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.36Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.73Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.35Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.26Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.41Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.67Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.67Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.47Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.39Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.7Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.1Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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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Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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
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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-21-SL-233067-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XG_Î

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181442Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw204 0,0-1,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts1.9Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.2Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts7.7Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts6.6Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts20Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-233073-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XM.Î

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181443Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw204 1,0-2,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-21-SL-233073-01

Í%SQbÂ!+XM.Î

EUSELI2-00951420

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%

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 Ts4.9Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts78Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.084Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts21Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts30Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248319-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s8^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070581Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw205

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

AR-21-SL-248319-01

Í%SQbÂ!.s8^Î

EUSELI2-00957817

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.0Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.1Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts2.0Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.2Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248317-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s6LÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070582Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,2

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw205

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts50Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.8Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts20Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248315-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s4:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070583Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,2-1,5

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw205

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts73Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.052Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.6Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts16Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts36Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248312-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s1ÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070584Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw206

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts22Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp >C10 a)*

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 Ts0.035Benso(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%

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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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%

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 Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.3Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.091Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.8Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.057Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts30Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248320-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s9gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070585Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw206

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts70Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts10Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts25Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248321-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s:pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070586Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw206

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

AR-21-SL-248321-01

Í%SQbÂ!.s:pÎ

EUSELI2-00957817

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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.9Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts69Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.18Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts39Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-233065-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XEMÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181446Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw207 0,0-1,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts2.3Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts57Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts24Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-233072-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XL%Î

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181447Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw207 1,0-2,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts1.9Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.1Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts31Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233788-01

EUSELI2-00951244
Í%SQbÂ!+gÇ"Î

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11180831Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw208 0,0-1,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts1.6Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts34Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.2Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts15Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233787-01

EUSELI2-00951244
Í%SQbÂ!+gÆÄÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11180832Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw208 1,0-2,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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%

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 Ts1.6Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts52Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.052Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.2Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts30Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233066-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XFVÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181440Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw209 0,0-0,4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts<0.03Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.039Benso(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%

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 Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts1.3Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts42Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts27Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.15Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts7.8Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-233071-01

EUSELI2-00951420
Í%SQbÂ!+XKÇÎ

Analysrapport

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-11181441Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-15

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-18

Utskriftsdatum: 2021-12-01

2021-11-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21Sw209 1,0-2,0

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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EUSELI2-00951420

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%

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 Ts1.3Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts53Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.074Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts9.0Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts33Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

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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Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-248313-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s2(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070578Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw210

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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 Ts0.030Benso(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%

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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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%

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 Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts26Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.12Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.067Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts43Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248314-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s31Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070579Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,4-1

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw210

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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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AR-21-SL-248314-01

Í%SQbÂ!.s31Î

EUSELI2-00957817

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.068Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts9.7Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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EUSELI2-00957817

16171:2016)

mg/kg Ts11Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts25Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-248310-01

EUSELI2-00957817
Í%SQbÂ!.s/tÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO
Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12070580Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2021-12-01

Jessica Taylor

Provet ankom:

JordMatris:

2021-12-06

Utskriftsdatum: 2021-12-21

2021-12-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw210

Provtagningsplats: Lindesby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

30%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

AR-21-SL-248310-01

Í%SQbÂ!.s/tÎ

EUSELI2-00957817

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007;RA9013 (SPIMFAB 

(SPI 

MILJÖSANERINGSFOND 

AB – method of the 

Association of Swedish Oil 

Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

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%

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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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%

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 Ts<0.002PCB 28 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 138 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 153 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

25%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

0.2%

mg/kg Ts<0.007S:a PCB (7st) a)RA9007 (EVS-EN 

17322:2020)

mg/kg Ts1.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts0.061Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts6.3Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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16171:2016)

mg/kg Ts11Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016)

25%

mg/kg Ts39Zink 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

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-252871-01

EUSELI2-00960571
Í%SQbÂ!/nÇvÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO

Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12140912Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-12-13

Jessia Taylor

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-14

Utskriftsdatum: 2021-12-27

2021-12-14Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21SW201

Provtagningsplats: 30034017

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.031Naftalen a)SPI 201130%

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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AR-21-SL-252871-01

Í%SQbÂ!/nÇvÎ

EUSELI2-00960571

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

AR-21-SL-252871-01

Í%SQbÂ!/nÇvÎ

EUSELI2-00960571

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

mg/l0.00022Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.019Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000030Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000021Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00060Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00090Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00090Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00027Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0026Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-252872-01

EUSELI2-00960571
Í%SQbÂ!/oÂ;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Jessica Taylor

Fredsgatan 14

70361 ÖREBRO

Kundnummer: SL8652466

Provbeskrivning:

177-2021-12140913Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-12-13

Jessia Taylor

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-14

Utskriftsdatum: 2021-12-27

2021-12-14Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21SW206

Provtagningsplats: 30034017

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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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AR-21-SL-252872-01

Í%SQbÂ!/oÂ;Î

EUSELI2-00960571

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

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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AR-21-SL-252872-01

Í%SQbÂ!/oÂ;Î

EUSELI2-00960571

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

mg/l0.00066Arsenik As (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.017Barium Ba (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000033Bly Pb (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000019Kadmium Cd (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00065Kobolt, Co (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00094Koppar Cu (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00089Nickel Ni (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00043Vanadin, V (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0024Zink Zn (end surgjort) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 5_1 5_5 inkl bilagor

Provsvar till
Sweco Sverige AB
Faktura
Postbox PG1281   
737 84 FAGERSTA

Sweco Sverige AB
Anna Grandin
Fredsgatan 14   
703 62 ÖREBRO

Faktura till

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Lindesby 5:1, LindesbergObjekt #
Provnummer (2 st) 177-2021-12270172 - 177-2021-12270173
Ansvarig provtagare # Jessica Taylor
Provtagningsdatum # 2021-12-13
Ankomst till laboratoriet 2021-12-22
Analysdatum 2021-12-22
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00115938

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 5Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-01-07 Rapportkod: AR-22-LU-000214-01
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Provnr Provmärkning Tid¹
177-2021-12270172 1. 21SW01 12673 minuter
177-2021-12270173 2. 21SW02 12670 minuter

Substans 177-2021-12270172 177-2021-12270173 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Bensen 0.045 0.036 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Toluen 0.22 0.20 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Etylbensen 0.040 0.040 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

o-Xylen 0.045 0.047 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

m/p-Xylen 0.20 0.19 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Summa Xylen 0.29 0.28 µg/rör GC-MS ±0 Vejen

>C6-C10 < 5 < 5 µg/rör GC-FID ±30 Vejen

>C10-C25 < 5 < 5 µg/rör GC-FID ±20 Vejen

C6-C25 Sum # # µg/rör GC-FID ±20 Vejen

C9-aromater 0.14 0.15 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

C10-aromater 0.032 0.032 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan 0.026 0.023 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.006 < 0.006 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Bensen 0.55 0.44 **µg/m³ Beräkning Vejen

Toluen 3.0 2.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Etylbensen 0.61 0.61 **µg/m³ Beräkning Vejen

o-Xylen 0.65 0.68 **µg/m³ Beräkning Vejen

m/p-Xylen 3.1 3.0 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Lindesby 5:1, Lindesberg

177-2021-12270172 BTEX+TVOC+C9-C10 aromat+kl.lösn.medel+nedb. passiv  
(*CA)

Analysresultat

Sid 2 av 5Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-01-07 Rapportkod: AR-22-LU-000214-01
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Substans 177-2021-12270172 177-2021-12270173 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Summa Xylen 4.4 4.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

>C6-C10 < 70 < 70 **µg/m³ Beräkning Vejen

>C10-C25 < 70 < 70 **µg/m³ Beräkning Vejen

C6-C25 Sum # # **µg/m³ Beräkning Vejen

C9-aromater 2.2 2.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

C10-aromater 0.59 0.59 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloroform < 0.1 < 0.1 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.1 < 0.1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan 0.33 0.29 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.1 < 0.1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.1 < 0.1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.04 < 0.04 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.05 < 0.05 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.05 < 0.05 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.05 < 0.05 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.05 < 0.05 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.07 < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 3 av 5Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-01-07 Rapportkod: AR-22-LU-000214-01
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177-2021-12270172. 1. 21SW01. 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

177-2021-12270173. 2. 21SW02. 
Detektionsgränsen är förhöjd för1,2-dikloretan pga. interferens.

Provkommentarer

Objekt: Lindesby 5:1, Lindesberg

Sid 4 av 5Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-01-07 Rapportkod: AR-22-LU-000214-01
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ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

Sid 5 av 5Eurofins Pegasuslab AB
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Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-01-07 Rapportkod: AR-22-LU-000214-01
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Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen tar på uppdrag av Lindesbergs kommun fram en detaljplan för 

Charlottenlund i Lindesberg tätort. En av de centrala delarna med detaljplanen är att omvandla ett befintligt 

industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg

omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter.

Sweco har fått i uppdrag att genomföra en miljöteknisk markundersökning som omfattar fyra fastigheter inom 

industriområdet som är beläget nordväst om Lindesbergs centrum. Denna rapport avser utförda 

undersökningar av fastigheten Lindesby 6:4.

På fastigheten Lindesby 6:4 har det bedrivits industri med ytbehandling av metaller under cirka 15 års tid. 

Verksamheten avvecklades 1990.

Provtagning har utförts av jord, asfalt och grundvatten. Analysresultat från asfaltsprover påvisade inga 

förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som indikerar förekomst av stenkolstjära. Samtliga 

uppmätta halter i jord underskred Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM. 

Analysresultat från grundvatten påvisade halter av nickel överskridande Sveriges geologiska undersöknings 

(SGU:s) bedömningsgrunder klass 3 (måttlig påverkan) samt zink, krom och kobolt överskridande klass 2 

(liten påverkan) i en punkt. I en punkt påträffades halter av zink överskridande SGU:s bedömningsgrunder 

klass 3 och nickel överskridande bedömningsgrunder klass 2.

Utifrån erhållna resultat i den nu utförda undersökningen bedömer Sweco inte att det föreligger någon risk

för spridning av föroreningar från mark till grundvatten eller ytvatten. Inga risker för människor som vistas 

tillfälligt eller arbetar på platsen bedöms finnas. Halterna i grundvattnet bedöms inte utgöra en risk för

ytvatten eller eventuella enskilda vattentäkter för dricksvattenuttag. Eftersom inga indikationer på 

föroreningsskada har påvisats bedöms inte fler undersökningar vara motiverade, ej heller några 

saneringsåtgärder.

Utifrån uppmätta halter i jord och grundvatten bedömer Sweco att fler undersökningar inte är motiverade för 

att utreda föroreningssituationen på Lindesby 6:4. Inga föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten

som bedöms utgöra ett hinder för tänkt markanvändning. Ingen indikation finns på spridning av föroreningar 

från intilliggande fastigheter.
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1. Inledning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen tar på uppdrag av Lindesbergs kommun fram 

en detaljplan för området Charlottenlund i Lindesbergs tätort. En av de centrala delarna med 

detaljplanen är att omvandla ett befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till ett 

område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av 

handel samt vissa publika verksamheter. Med anledning av tidigare verksamheter behöver  

miljötekniska markundersökningar utföras för att säkerställa att fastigheten är lämplig för 

tänkt markanvändning.  

Sweco har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen genomfört en 

miljöteknisk markundersökning på fastigheten Lindesby 6:4 som är beläget nordväst om 

Lindesbergs centrum, se ungefärlig lokalisering av undersökningsområde i Figur 1. 

Denna rapport redovisas utförda undersökningar av jord och grundvatten på fastigheten 

Lindesby 6:4.  

 

Figur 1. De tre undersökningsområdenas ungefärliga läge markerat med röd cirkel. ©OpenStreetMaps. 

1.1 Syfte 

Syftet med markundersökningen är att undersöka om det förekommer föroreningar i mark 

eller grundvatten inom fastigheten som kan medföra att åtgärder behövs för att säkerställa 

att marken är lämplig för tänkt markanvändning. Förekomst av föroreningar kan medföra att 

marken inte är lämplig, eller att åtgärder behövs för att säkerställa att marken är lämplig, för 

tänkt markanvändning. 
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1.2 Områdesbeskrivning och historik 

Fastigheten Lindesby 6:4 ligger ungefär 1,5 kilometer nordväst om Lindesbergs centrum i 

Örebro län (Figur 2). 

 

Figur 2. Översiktskarta som visar ungefärlig lokalisering av undersökningsområdet, se röd markering. 

©Lantmäteriet. 

 

På fastigheten Lindesby 6:4 har det bedrivits industri med ytbehandling av metaller under 

cirka 15 års tid. Verksamheten avvecklades 1990. Fastigheten domineras av byggnader och 

hårdgjorda ytor utan vegetation. Flertalet markarbeten avseende ledningsarbeten och 

nybyggnation har utförts på fastigheten enligt ritningsunderlag som erhållits av beställaren. 

Troligen har fyllnadsmassor bortförts och ersatts i samband med tidigare markarbeten.  

Enligt MIFO fas 1 undersökning, objektID: 177652 (EBH–stödet), som genomfördes 2011 

konstateras det att flera kemikalier med hög farlighet har använts inom produktionen (ID i 

EBH–stödet: 177652) och objektet har tilldelats riskklass 2. Tillsynsmyndigheten har inte 

lämnat uppgifter att någon av fastigheterna misstänks vara så förorenade så att miljö och 

hälsa riskeras så att omedelbara åtgärder föreligger enligt miljöbalken. Dock är Lindesby 6:4 

prioriterad vilket kräver åtgärder enligt Miljöbalken med anledning av MIFO– klassningen.   
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1.2.1 Summerande objektbeskrivning 

I Tabell 1 finns en beskrivning av objektet (ID 177652) som funnits inom fastigheten. 

Tabell 1. Beskrivning av objektet som funnits inom fastigheten. 

Verksamhet/bransch Industriverksamhet med ytbehandling av metaller från 1970–talet. 

Misstänkta/påvisade föroreningar Alifater, aromater, BTEX, flyktiga organiska ämnen (klorerade och icke 
klorerade aromater), PAH, metaller inklusive kvicksilver. 

Misstänkt förorenade matriser Jord, grundvatten 

Skyddsobjekt Yrkesarbetende, tillfälliga besökare, markmiljö, grundvatten 

Spridningsvägar Ledningsgravar, grundvatten 

Recipient, avstånd Stora Lindesjön, ca 1300 meter, sydost 

Markanvändning Industritomt 

 

1.3 Geologi och hydrogeologi 

De ytliga jordlagren inom undersökningsområdet utgörs enligt Sveriges geologiska 

undersöknings (SGU:s) jordartskarta huvudsakligen av glacial silt (mörkt gul) och ett mindre 

område i den västra delen med postglacial silt (ljust gul), se Figur 2. Jorddjupet är enligt 

SGU uppskattat till mellan fem och tio meter. Torphyttebäcken ligger cirka 400 meter väster 

om undersökningsområdet och den mynnar i Stora Lindesjön.  

Ett mindre ytvattendrag, som också mynnar i Stora Lindesjön, finns cirka 400 meter sydost 

om undersökningsområdet. Strömningsriktningen för grundvattnet är inte känd, men är 

troligen i riktning mot Stora Lindesjön i söder. Inga grundvattenmagasin finns i 

undersökningsområdet. Ett mindre antal energibrunnar finns längre söderut men inga 

enskilda brunnar för dricksvattenuttag.  

 

Figur 2. Figur 2. SGU jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000. I bakgrunden syns  

även höjdskuggning. Aktuellt område är ungefärligt markerat i blå kvadrat. 
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2. Bedömningsgrunder 

2.1 Jord och asfalt 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark för två olika typer av 

markanvändning, KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig 

markanvändning (Naturvårdsverket 2009). De generella riktvärdena uppdaterades i juni 

2016. De generella riktvärdena för KM och MKM anger den föroreningshalt i marken under 

vilken oacceptabel påverkan på människor eller miljö inte bedöms föreligga för respektive 

markanvändning. De generella riktvärdena för KM och MKM kan därför betraktas som en typ 

av acceptanskriterier för de massor som kan lämnas kvar utan åtgärd på ett förorenat 

område med känslig respektive mindre känslig markanvändning. De är således inte avsedda 

för återanvändning av massor på annan plats. 

 

KM = Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 

 

MKM = Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 

antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre 

som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är 

av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och 

djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området 

och ytvatten skyddas. 

 

Uppmätta halter PAH16 i asfalt jämförs med Vägverket Rapport 2004:90 ” Hantering av 

tjärhaltiga beläggningar”. Asfalt tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära, så kallad 

tjärasfalt. Stenkolstjära i sin tur innehåller PAH (polyaromatiska kolväten) som är miljö– och 

hälsoskadliga. Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (17 03 01*), det vill säga 

tjärasfalt, är farligt avfall tills dess motsatsen visas, enligt avfallsförordningen. 

• Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg PAH–16 betraktas inte som tjärasfalt. 

• Uppbruten tjärasfalt som innehåller halter under 300 mg/kg PAH16 klassas i 

normalfallet som icke farligt avfall, enligt Naturvårdsverkets vägledning för 

avfallsklassificering från 2013. Detta gäller under förutsättning att halten 

bens(a)pyren är under 50 mg/kg.  

• Om halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg klassas tjärasfalten som farligt avfall, 

enligt EU Kommissionens vägledning om klassificering av avfall, (EU 2018/C 

124/01) 
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2.2 Grundvatten 

För bedömning av uppmätta halter i grundvatten används följande riktvärden och 

haltgränser: 

• SPI 2012: Rekommendationer för efterbehandling av bensinstationer och 

dieselanläggningar. 

• SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten, rapport 2013:01. 

• SLVFS: Dricksvatten – livsmedelsverket (SLVFS 2001:30 sid 17–24). Tjänligt med 

anmärkning –utgående dricksvatten 

De bedömningsgrunder från SPI som har använts och anses som relevanta i denna 

undersökning är: 

➢ ”Risk för fri fas” 

➢ ”Ångor i byggnader” 

➢ ”Miljörisk ytvatten” 
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3. Genomförande 

3.1 Undersökningsstrategi 

Den miljötekniska undersökningen följde i huvudsak Sveriges Geotekniska Förenings 

(SGF:s) ”Fälthandbok, Undersökning av förorenade områden, Rapport 2:2013”. 

Laboratorieanalyser skedde på ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium, Eurofins 

Environment AB. 

Punkternas läge har anpassats till kända befintliga ledningar. Placeringen har i viss mån 

ändrats i förhållande till framtagen provtagningsplan avseende placering av grundvattenrör 

samt en borrpunkt för jordprov, se Figur 3 nedan. 

Borrhålen återställdes med kallasfalt.  

Provtagningen utfördes av fyllnadsmaterial samt naturligt avlagrat material. Två 

grundvattenrör installerades inom fastigheten för att undersöka eventuell spridning av 

föroreningar. En referenspunkt där förorening inte misstänks förekomma i mark och där 

grundvattnet bedöms vara opåverkat från verksamheten på fastigheten har också 

installerats. 

Val av analyser har gjorts utifrån nuvarande och historisk verksamhet. Eftersom området 

utgör ett industriområde bedömdes det lämpligt att analysera jord och grundvatten avseende 

metaller och oljekolväten som generellt är vanligt förekommande föroreningar. Proverna 

uttogs i diffusionstäta plastpåsar som förseglades med buntband och förvarades svalt och 

mörkt i thermoboxar under provtagningen och transporten till laboratoriet. 

Vid provtagningen användes kniv för att ta prov från skruven. Kniven rengjordes med vatten 

och papper mellan varje prov för att minimera kontaminering. Vid provtagningen användes 

engångshandskar som byttes ut mellan varje provpunkt.  
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Figur 3. Provpunktsritning visar provtagna punkter i jord, flyttade punkter samt punkter för grundvatten. 

3.2 Jordprovtagning och analys 

Jordprovtagningen genomfördes med skruvborr monterad på borrbandvagn i sju provpunkter 

(21sw101–21sw107) den 28 januari 2022. 

Skruvprovtagning utfördes en halvmeter ner till cirka 2,0 meter under markytan. Jordprover 

uttogs som samlingsprov med en maximal mäktighet på 0,5 m meter under markytan, vid 

avvikande jordlagerföljd uttogs prov utefter den avvikande nivån. Mäktigheten på proverna 

kan avläsas i Bilaga 1. 

Marken inom fastigheten bestod främst av siltig sand eller torrskorpelera med fyllnadsgrus 

första 0–0,5 meters djup, i vissa fall ner till 1 meters djup. 

Samtliga jordprover som skickades för analys analyserades med avseende på alifater, 

aromater, bensen, toluen, etylbensen och xylener (BTEX), polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) och metaller inklusive kvicksilver. Prov togs ut av asfalt för analys av PAH.  

Tabell 2. Analyspaket hos Eurofins samt analysomfattning avseende jordprov. 

Provtyp  Antal (st.) Analys Analyspaket  

Jordprov 16 BTEX, alifater, aromater, PAH16, metaller inkl. Hg, PCB PSLBB 

Asfalt 2 PAH16 PSL16 
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3.2.1 Analysresultat 

Analysresultat från asfaltsprover påvisade inte förhöjda halter av PAH som indikerar som 

tjärasfalt. Samtliga uppmätta halter i jord underskred Naturvårdsverkets riktvärde för mindre 

känslig markanvändning, MKM.  

Provresultaten från jordprovtagningen påvisade halter av kadmium och zink strax över 

Naturvårdsverket generella riktvärde för KM i provpunkt 21Sw102 (0–1 meter). I denna punkt 

påträffades en del tegel i fyllnadsmaterialet. Analysresultat från samma punkt på djupet 1–2 

meter påvisade halter under laboratoriets rapporteringsgräns.  

Halterna av övriga analyserade ämnen underskred laboratoriets rapporteringsgräns.  

Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 3 och sammanställda analysresultat 

redovisas i Bilaga 4. 

3.3 Grundvattenprovtagning och analys 

3.3.1 Avvikelser 

Enligt provtagningsplanen skulle ett grundvattenrör installeras i provpunkt 21sw104. I denna 

punkt utgjordes de naturliga jordlagren av lera ner till minst fem meters djup, vilket innebar 

att inget vattenförande friktionsmaterial påträffades och inget grundvattenrör installerades i 

denna provpunkt. 

Då önskad placering av grundvattenrören var ett rör på varje sida av fastigheten placerades 

röret vid närmaste punkt, 21sw105. Denna punkt bestod också till stor del av lera, men något 

torrare och möjligheten att få ut vatten var större i denna punkt.  

3.3.2 Provtagning 

Totalt installerades två grundvattenrör (PEH rör, Ø 50 mm) i samband med provtagningen av 

jord med skruvborr (21sw105 och 21sw107). Rören installerades ner till 3 meters djup från 

markytan. 

Grundvattenrör 21sw105 installerades med 1 meter filter och 2 meter rör. Rör 21sw107 

installerades med 2 meter filter och 1 meter rör, 2 meter användes då tillrinningen bedömdes 

vara långsam.  

Marken inom 21sw105 var mer lerig än i 21sw107 där marken bestod av mer sand på 

djupare nivå ner i profilen. God tillrinning var märkbart i 21sw107 i jämförelse med 21sw105 

där profilen bestod främst av lera.  

Rören renspumpades samma dag som de installerades den 28 januari 2022. 

Provtagning av grundvatten utfördes den 11 februari 2022. Vid grundvattenprovtagningen 

användes en peristaltisk pump. Vid omsättning och uttag av prov samlades överskottsvatten 

i dunkar för att hantering, då infiltration inte kunde ske på plats på grund av hårdgjorda ytor. 

Innan omsättning och provtagning av grundvattenröret mättes nivån med ett ljus– och ljud 

lod för vatten. För att undvika kontaminering rengjordes lodet mellan varje rör med vatten 

och papper.  

Installationsdjup och grundvattennivå vid provtagning för respektive grundvattenrör framgår 

av Tabell 2. Vid omsättning och provtagning antecknades bland annat uppmätt 

grundvattennivå, omsatt volym, färg, luktintryck eller andra observationer. Se mer 

information i fältprotokollet i Bilaga 1. 
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Tabell 2. Installationsdjup och grundvattennivå vid provtagning.  

Provpunkt Spets (meter under 

rörets övre kant) 

Vatten–nivå vid provtagning 

(meter från rörets övre kant) 

21sw105 3 2,65 

21sw107 3 1,15 

 

Engångshandskar användes vid omsättning och provtagning och byttes mellan varje rör för 

att undvika korskontaminering.  

Samtliga grundvattenprov analyserades med avseende på alifater, aromater, BTEX, flyktiga 

organiska ämnen (klorerade och icke klorerade aromater), PAH16, metaller inklusive 

kvicksilver. Vattenprover för metaller inklusive kvicksilver filtrerades direkt i fält genom ett 

0.45 µm–filter.  

Tabell 3. Analyspaket hos Eurofins samt på analysomfattning avseende 

Provtyp  Antal (st.) Analyser Analyspaket Eurofins 

Grundvatten 2 BTEX, Alif, Arom, PAH16, metall+Hg 

uppsl. (VTOT_HGU) 10 

PSL5H–1 

Grundvatten 2 VOC–EPA i vatten inkl vinylkorid SL588–3 

 

Samtliga analyser är utförda av Eurofins avseende både jord och grundvatten och redovisas 

i Bilaga 3.  

3.3.3 Analysresultat 

Analysresultaten från vattenproverna påvisade halter av nickel överskridande SGU:s 

bedömningsgrunder avseende grundvatten Klass 3 (måttlig påverkan) samt zink, krom och 

kadmium överskridande Klass 2 (liten påverkan) i punkt 21Sw105. I punkt 21Sw107 

påträffades halter av zink överskridande SGU:s bedömningsgrunder avseende Klass 3 och 

nickel överskridande bedömningsgrunder avseende Klass 2 (Tabell 4).  

Halterna är väl under Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt dricksvatten (kadmium: 5 

µg/l, krom: 50 µg/l, nickel: 20 µg/l) (SLVFS 2001:30). 

Tabell 4. Analysresultat jämfört mot SGU:s bedömningsgrunder. Halter redovisas i µg/l. 

SGU 2013 – Bedömningsgrunder klass 2 0,1 0,5 0,5 5 

SGU 2013 – Bedömningsgrunder klass 3 0,5 5 2 10 

SGU 2013 – Bedömningsgrunder klass 4 1 10 10 100 

SGU 2013 – Bedömningsgrunder klass 5 5 50 20 1000 

Under ovanstående gränser         

 Kadmium 
Cd 

Krom 
Cr 

Nickel 
Ni 

Zink  
Zn 

Provpunkt                       µg/l µg/l µg/l µg/l 

21Sw105 0,19 2,2 7,3 7,7 

21Sw107 0,022 0,24 1,4 12 

 

Halterna av övriga analyserade ämnen underskred laboratoriets rapporteringsgräns. 
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4. Slutsatser och bedömning 
Generellt har mycket låga halter uppmätts i jord och grundvatten inom fastigheten Lindesby 

6:4. Inga indikationer på förekomst av föroreningar i jord orsakade av tidigare eller 

nuvarande verksamheter har framkommit i denna undersökning. Enligt uppgifter från 

fastighetsägaren och ritningsunderlag från Lindesbergs kommun har ett flertal förändringar 

gjorts på fastigheten, både avseende byggnader och markarbeten vid till exempel 

ledningsschakt. Troligen har mycket av de gamla massorna redan avlägsnats och ersatts 

med nya, rena massor.  

Uppmätta halter av kadmium, krom, nickel och zink i grundvattnet skulle möjligen kunna 

härröra från verksamheten som omfattat metallindustri/verkstadsindustri. Dock är halterna 

relativt låga och det skulle också kunna vara naturligt förhöjda halter eller härröra från 

fyllnadsmassorna som är av okänt ursprung. Halterna är väl under Livsmedelsverkets 

gränsvärden för otjänligt dricksvatten (kadmium: 5 µg/l, krom: 50 µg/l, nickel: 20 µg/l) 

(SLVFS 2001:30).  

Ingen risk bedöms föreligga för spridning av förorening från jord till grundvatten eller 

ytvatten, eller via grundvatten till ytvatten. 
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5. Rekommendationer 
Utifrån uppmätta halter i jord och i grundvatten bedömer Sweco att fler undersökningar inte 

är motiverade för att utreda föroreningssituationen på Lindesby 6:4 eller vidta 

saneringsåtgärder. Inga föroreningar har påvisats i mark eller grundvatten som bedöms 

utgöra ett hinder för tänkt markanvändning eller riskera att påverka intilliggande fastigheter. 

Inga indikationer finns på föroreningsspridning från intilliggande fastigheter.    
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BILAGA 1. FÄLTPROTOKOLL JORD - SKRUVBORR
Uppdragsnummer: 30034017
Provpunkt prel. Jordartsbedöm.
21Sw101 Letgr

Si
Si

21Sw102 Grsa
Sisa
Sisa
Sisa

21Sw103 Sagr(kalk)
Sisa
Si
Si

21Sw104 Grsa
Let
Let
Let

21Sw105 Grsa
Let
Letsi
Letsi

GV-rör

21Sw106 Sagr(kalk)
Sile
Sile
Sile

21Sw107 Grsa
Lesi
Lesi

GV-rör

BILAGA 1. FÄLTPROTOKOLL GRUNDVATTEN - Provtagning och installation
Grundvattenprovtagning
Provpunkt GV-nivå m urök.Kommentar
21Sw105 2 Kl. 08:25. Beräknat ca. 2 L i röret. Tog ut prov direkt på stående vatten då tillrinningen är dålig i detta rör. Lågflödesmetod funkar ej. Lite grumligt vatten, filtrerar metaller i fält. Ingen generell lukt.

körde multimeter-instrument på vattnet som var stående i röret. Se bild i fotodokumentationen. Tömde rör. Stabila värden på multimetern, förutom DO (syre) som fortsatte droppa.
Kl: 10:00. Ny provtagning. Gv-nivå på 2,65 m urök. Beräknat ca. 0,6 L i röret. Nytt tillrunnet vatten väldigt klart. Ej generell lukt. Metaller inkl. Hg filtrerade i fält. Gamla proverna kasseras.

D
ju

p
 (

m
u

m
y
)

J
o

rd
la

g
e

rf
ö

lj

d
 (

s
k
is

s
)

J
o

rd
a

rt

B
e

s
k
ri

v
n

in
g

o
c
h

k
o

m
m

e
n

ta
re

r

N
iv

å
 u

tt
a

g
e

t

p
ro

v
 (

m
u

m
y
)

H
D

I

(s
iz

e
/r

e
s
p

o
n

s
e

)

P
ID

 (
p

p
m

)

B
ru

n
n

s
in

s
ta

l

la
ti
o

n

(s
k
is

s
)

K
o

m
m

e
n

ta
r

e
r

(f
ilt

e
ri

n
ta

g
,

tä
tn

)

0,00 grSa 0,00 R.Ö.K. -0,07 m

Rör totalt rök: 3 m

0,50 Let 0,50

1,00 1,00

Letsi

1,50 1,50

2,00 2,00

Letsi Filter 1 m

2,50 2,50

3,00 3,00

21Sw107 1
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0,00 grSa 0,00 R.Ö.K. -0,05 m

Rör totalt rök: 3 m

0,50 0,50

1,00 1,00

Letsi

1,50 1,50

2,00 2,00

Letsi Filter 2 m

2,50 2,50

3,00 3,00

Installation grundvattenrör

Jordlagerföljd, egenskaper, kommentarer

Installation grundvattenrör

Material: PEH

Material: PEH

Lina Lindgren

Borrentreprenör:

Joackim Anderstedt, Sweco

Provtagning

Anna Grandin

Metod:

Skruvborr/bandvagn

Uppdragsnummer: Datum:

Handläggare: Uppdragsledare:

2022-01-2830034017

Uppdragsnamn:

Markmiljöundersökning Lindesby 6:4

Datum:

2022-02-14

Uppdragsnamn:

Markmiljöundersökning Lindesby 6:4

Uppdragsledare:

Installation av rör 2022-01-28. Gv nivå: 2,81 m u rök. Provtagning 2022-

02-11. Gv-nivå: 2,65. Dålig tillrinning.

Handläggare:

Lina Lindgren

Uppdragsnummer:

30034017

0-1

0-0,5
0,5-1
1-1,5
1,5-2

0-0,5
0,5-1
1-1,5

0,5-1
1-1,5
1,5-2

21Sw105

Rostutfällningar.

Torrare lera, mer grusig och siltig. Första halvmetern var grus som bara föll av skruven. Samlingsprov första metern.
Rostutfällningar, sandig.
Rostutfällningar, sandig.

Ev. Kan det vara för lite prov på denna nivå. Tror det borde gå. Precis upp till sträcket på påsen, men grusig.
Rostutfällningar. Tegel

Kommentar:

1-1,5
1,5-2

0-0,5
0,5-1

Djup (m)
0-1
1-1,5
1,5-2

0-0,5
0,5-1
1-1,5
1,5-2

0-0,5

Något lerigare, rostutfällningar.

Asfalt första 5 cm.
Rostutfällningar
Siltiga/sandiga skikt i leran. Rostutfällningar
Siltiga/sandiga skikt i leran. Rostutfällningar

Brunnsdata

21Sw107

Kommentar:

Installation av rör 2022-01-28. Gv nivå: 1,26 m u rök. Provtagning 2022-

02-11. Gv-nivå: 1,15. God tillrinning.

Provtagning BrunnsdataJordlagerföljd, egenskaper, kommentarer

Anna Grandin

Metod:

Skruvborr/bandvagn

Borrentreprenör:

Joackim Anderstedt, Sweco

1,5-2

Kl: 09:05. Gv-nivå: 1,15. Beräknat ca. 3,2 L i röret. Lågflödesmetod används. Gv-nivå droppade 0,1 m på 2,30 min
och 0,4L omsatt. Lätt grumligt vatten, ej generell lukt. Omsatte 3,5 L innan provtagning. God tillrinning.
Multimeter-instrument användes, väldigt stabila värden under lågflödespumpning. Se bild på värden i
fotodokumentation. Provtagning sker kl: 09:30. Gv-nivå 2,0 m urö. Metaller inkl. Hg filtrerade i fält.

1-1,5
1,5-2

Installerat ca. 12:30. 2 meter filter och 1 meter rör. GV-rör sitter ca. 5 cm från markytan med plastdäxel ovanpå + kall asfalt. Vid omsättning ca. 14:00 GV-nivå (1,26 m.u.r.ök.).
Ca. 2,2 L i röret. Efter omsatt 3 L ligger vattnet på samma nivå som innan (väldigt god tillrinning). Något grumligt vatten som kommer in vid nivå med filter. 1 meter rör (om
slang tas upp till röret kommer klart vatten). Ej generell lukt, ljusgrå ton.

Anmärkning

Lerig silt, rostutfällningar.

För lite prov på första 0,5 m. Samlingprov uttogs 0-1 meter. Prov taget på undre asfaltslager som påvisats på hela fastigheten. Övre skiktet asfalt Har prov uttagits från punkt 21Sw105.
Lite torrare. Rostutfällningar.
Bra vattenmättat för GV-rör. Rostutfällningar.

Installerat 11:30. 2m rör och 1m filter (totalt 3 meter rör). Grundvattennivån kl: 12:20 (2,81 m.u.r.ök.). GV-rör sitter ca. 7 cm ner från markytan med ståldäxel ovanpå +  kall
asfalt. Vid omsättning ca. 13:30 GV-nivå (2,54 m.u.r.ök.) ca. 0,58 L i röret. Klart vatten vid omsättning, ej generell lukt. Rör tömdes, väldigt trög tillrinning. Lite gråare vatten mot
botten.

Fyllning från kalkbrottet (Ditlagt av fastighetsägaren).
Lerig silt, rostutfällningar.
Lerig silt, rostutfällningar.

Kladdig lera på 4 meters djup och även ner på 5 meter. GV-rör planerat i denna punkt men på grund av mycket lera och ej tillräckligt vattenmättat installerades GV-rör i annan

Två asfaltsskikt. Prov uttaget på asfalt (skikt på 3 cm) från det översta i denna punkt. Undre skiktet på asfalt uttogs från punkt 21Sw107. En del stenar i fyllen.

Rostutfällningar. Lite lerigare. Tegel.
Rostutfällningar. Lite lerig.

Fyllning från kalkbrottet Ditlagt av fastighetsägaren).
Skiftar lite med mörkare och ljusare toner. Rostutfällningar.

Rostutfällningar. Siltig. En del mörkare partier.
Rostutfällningar. Siltig. En del mörkare partier.
Rostutfällningar. Siltig. En del mörkare partier.
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2022-03-16

Upprättad av: Lina Lindgren

Uppdragsnummer: 30034017

Uppdrag: Lindesby 6:4

Bilaga 2. Fotodokumentation

Figur 1. Översiktsbild av området.

Figur 2. Översiktsbild av området.
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2022-02-16

Upprättad av: Lina Lindgren

Uppdragsnummer: 30034017

Uppdrag: Lindesby 6:4

Figur 3. Tegel påträffades i provpunkt 21Sw102. Vilket var den enda

punkten med påträffade halter över KM

Figur 4. Bilden visar siltig lera vilket var det material som

påträffades mest inom fastigheten, nedanför grusfyllningen.
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2022-02-16

Upprättad av: Lina Lindgren

Uppdragsnummer: 30034017

Uppdrag: Lindesby 6:4

Figur 5. Exempel på hur grundvattenrören skyddades mot tung trafik inom fastigheten. Dexel i stål samt lagning emd kallasfalt.

Figur 6. Grundvatten från 21Sw105. Visar på hur grundvattnet

generellt såg ut inom fastigheten. Lätt grumligt till klart vatten.
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Bilaga 3. Analysrapporter
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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-022196-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^x$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070386Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

1-2

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw104 (1-1,5+1,5-2)

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022195-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^wÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070387Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,5

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw105 0-0,5

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022195-01

Í%SQbÂ!5^wÆÎ

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-022199-01

EUSELI2-00976307
Í%SQbÂ!5^{?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070427Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-2

2022-01-28

Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw102 (1-1,5+1,5-2)

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

AR-22-SL-022199-01

Í%SQbÂ!5^{?Î

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts80Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

AR-22-SL-022199-01

Í%SQbÂ!5^{?Î

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-022205-01

EUSELI2-00976307
Í%SQbÂ!5^ÅuÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070429Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2022-01-28

Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw103 1,5-2

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

AR-22-SL-022205-01

Í%SQbÂ!5^ÅuÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts76Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

AR-22-SL-022205-01

Í%SQbÂ!5^ÅuÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-022201-01

EUSELI2-00976307
Í%SQbÂ!5^}QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070430Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2022-01-28

Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw104 0-0,5

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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AR-22-SL-022201-01

Í%SQbÂ!5^}QÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022201-01

Í%SQbÂ!5^}QÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022193-01

EUSELI2-00976307
Í%SQbÂ!5^tgÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070432Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2022-01-28

Lina Lindgren

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw105 Asfalt övre

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%100.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.25Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.25Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.25Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.25Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.38Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.63Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.88Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.75Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.2Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

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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AR-22-SL-022193-01

Í%SQbÂ!5^tgÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 1.9Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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
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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-022197-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^y-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070388Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0,5-1

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw105 0,5-1

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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AR-22-SL-022197-01

Í%SQbÂ!5^y-Î

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts82Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022197-01

Í%SQbÂ!5^y-Î

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts9.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022207-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^ÇÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070389Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

1-2

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw105 (1-1,5-1,5-2)

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts73Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022206-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^Æ~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070390Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0,5-1

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw106 0,5-1

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-022202-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^~ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070391Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

1-2

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw106 (1-1,5+1,5-2)

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022202-01

Í%SQbÂ!5^~ZÎ

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022200-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^|HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070392Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-1

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw107 0-1

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts30Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

motoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.037Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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AR-22-SL-022200-01

Í%SQbÂ!5^|HÎ

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.036Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.096Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022200-01

Í%SQbÂ!5^|HÎ

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022194-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^vyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070393Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

1-2

2022-01-28

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw107 (1-1,5+1,5-2)

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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AR-22-SL-022194-01

Í%SQbÂ!5^vyÎ

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022194-01

Í%SQbÂ!5^vyÎ

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022192-01

EUSELI2-00976293
Í%SQbÂ!5^rUÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070394Provnummer: Provtagningsdatum 2022-01-28

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21SW107 Asfalt undre

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.38Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.61Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.83Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.43Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.44Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.67Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.86Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.34Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.6Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

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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AR-22-SL-022192-01

Í%SQbÂ!5^rUÎ

EUSELI2-00976293

mg/kg Ts5.1Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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
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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-022198-01

EUSELI2-00976307
Í%SQbÂ!5^z6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070424Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1

2022-01-28

Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw101 0-1

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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



§68/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund - KS 2020/38-8 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund : Slutrapport Lindesby 6_4 inkl bilagor

AR-22-SL-022198-01

Í%SQbÂ!5^z6Î

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022198-01

Í%SQbÂ!5^z6Î

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022204-01

EUSELI2-00976307
Í%SQbÂ!5^ÄlÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070425Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-2

2022-01-28

Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw101 (1-1,5+1,5-2)

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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AR-22-SL-022204-01

Í%SQbÂ!5^ÄlÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.5Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022204-01

Í%SQbÂ!5^ÄlÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.2Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-022203-01

EUSELI2-00976307
Í%SQbÂ!5^ÃcÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30034017

Sweco Sverige AB

Lina Lindgren

Box 33

721 03 VÄSTERÅS
Kundnummer: SL8907750

Provbeskrivning:

177-2022-02070426Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1

2022-01-28

Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-05

Utskriftsdatum: 2022-02-11

2022-02-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21sw102 (0-0,5+0,5-1)

Provtagningsplats: Lindesby 6:4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts70Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.031Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.059Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.096Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.049Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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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AR-22-SL-022203-01

Í%SQbÂ!5^ÃcÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.058Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.070Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.087Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.046Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.31Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.27Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.34Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.60Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-022203-01

Í%SQbÂ!5^ÃcÎ

EUSELI2-00976307

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts250Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Anna Grandin  (anna.grandin@sweco.se)

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 2 1 0,5 0,1 0,5 20 0,005 0,5 5 0,0005 0,02 1 0,02 0,1
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 3 2 1 0,5 5 200 0,01 2 10 0,001 0,1 20 0,1 1
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 4 5 2 1 10 1000 0,05 10 100 0,002 0,2 50 0,5 2
SGU 2013 - Bedömningsgrunder klass 5 10 10 5 50 2000 1 20 1000 0,01 1 100 3 10
Risk för fri fas (SPI 2012, s. 79) 150 10 1 2000 1000 1500 3000 2000 3000 40 10000 10000 2000
Ångor i byggnader (1/5000) (SPI 2012, s. 78) 2000 10 300 3000 100 25 800 25000 50 7000 6000
Miljörisk ytvatten (1/100) (SPI 2012, s. 78) 100 120 5 0,5 300 150 300 3000 3000 500 5 500 500 500
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser
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Provpunkt                      
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µ
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µ
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µ
g/l

21Sw105 0,3 0,038 0,19 2,2 1,3 <0,1 7,3 7,7 <0,01 0,091 <0,04 <0,04 <20 <20 20 <20 <20 20 <50 <10 <5 7,5 <0,2 <1 <1 <1 <1 <1 0,5 0,01
21Sw107 0,13 0,11 0,022 0,24 0,61 <0,1 1,4 12 <0,01 0,067 0,047 <0,04 <20 <20 20 <20 <20 20 <50 <10 <5 7,5 <0,2 <1 <1 <1 <1 <1 0,5 0,01

BILAGA 4. SAMMANSTÄLLDA ANALYSRESULTAT
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MKM (NV Rap. 5976, uppdaterad tabell juni 2016) 25 300 400 12 150 35 200 2,5 120 200 500 15 20 10 150 120 500 500 1000 50 15 0,04 40 50
KM (NV Rap. 5976, uppdaterad tabell juni 2016) 10 200 50 0,8 80 15 80 0,25 40 100 250 3 3,5 1 25 25 100 100 100 10 3 0,012 10 10
Nivåer "mindre än ringa risk",  (NV Handbok. 2010:1) 10 20 0,2 40 40 0,1 35 120 0,6 2 0,5
Rapporteringsgräns > riktvärde
Under ovanstående gränser

Projektnr: 30034017

Projektnamn:Markmiljöundersökning Lindesby

G
ru

n
d

äm
n

en

A
rsen

ik A
s

B
ariu

m
 B

a

B
ly P

b

K
ad

m
iu

m
 C

d

K
ro

m
 C

r

K
o

b
o

lt C
o

K
o

p
p

ar C
u

K
vicksilver H

g

N
ickel N

i

V
an

ad
in

 V

Zin
k Zn

P
A

H
:er

P
A

H
 can

cero
gen

a

P
A

H
 ö

vriga

P
A

H
-L

P
A

H
-M

P
A

H
-H

A
lifatiska fö

ren
in

gar

A
lifater >C

5
-C

8

A
lifater >C

8
-C

1
0

alifater >C
5

-C
1

0

A
lifater >C

1
0

-C
1

2

A
lifater >C

1
2

-C
1

6

alifater >C
1

0
-C

1
6

A
lifater >C

1
6

-C
3

5

A
ro

m
atiska fö

ren
in

gar

A
ro

m
ater >C

8
-C

1
0

A
ro

m
ater >C

1
0

-C
1

6

aro
m

ater >C
1

0
-C

3
5

B
en

sen

To
lu

en

Etylb
en

sen

B
TEX

Provpunkt                      

m
g/kg TS

m
g/kg TS
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21sw101 0-1 2,6 43 12 <0,2 14 4,6 9,1 <0,011 5,9 25 29 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw101 (1-1,5+1,5-2) <2,1 15 3,5 <0,2 5,3 2 2,9 <0,011 2,1 9,2 8,1 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw102 (0-0,5+0,5-1) <2 41 8,8 1,2 12 3 6,7 0,017 4,7 17 250 0,27 0,34 <0,045 0,25 0,31 <5 <3 4 <5 <5 5 70 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw102 (1-1,5+1,5-2) 4,1 80 12 <0,2 26 9,8 17 <0,011 15 33 44 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw103 (0,5-1+1-1,5) <2,1 22 5,5 <0,2 7,9 2,3 3,7 <0,011 3,2 13 13 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw103 1,5-2 3,8 76 12 <0,2 23 7,8 15 <0,011 13 32 38 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw104 0-0,5 2,6 23 4,9 <0,2 6,3 1,9 3,5 <0,01 2,8 9 33 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 20 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw104 0,5-1 4,2 83 13 <0,2 23 6,5 20 <0,011 14 34 38 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw104 (1-1,5+1,5-2) 2,3 49 12 <0,2 16 4,6 9,7 <0,011 8 23 33 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw105 0-0,5 <2 45 7,2 <0,2 16 4,4 14 <0,01 8,2 18 25 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw105 0,5-1 2,7 82 15 <0,2 23 6,9 12 0,013 9,3 33 36 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw105 (1-1,5-1,5-2) 3,1 73 17 <0,2 20 7,5 12 <0,011 11 29 42 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw106 0,5-1 2,4 42 10 <0,2 23 5,2 20 <0,011 12 24 39 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw106 (1-1,5+1,5-2) 2,9 51 16 <0,2 14 8,2 11 <0,011 7,9 28 36 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 <10 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw107 0-1 <2 24 5,5 <0,2 11 2,9 5,7 <0,01 4,4 10 20 0,11 0,16 <0,045 0,096 0,13 <5 <3 4 <5 <5 5 0 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175
21sw107 (1-1,5+1,5-2) 3,2 66 16 <0,2 19 8,2 14 <0,012 11 29 45 <0,09 <0,14 <0,045 <0,075 <0,11 <5 <3 4 <5 <5 5 12 <4 <0,9 0,45 <0,0035 <0,1 <0,1 0,10175

BILAGA 4. SAMMANSTÄLLDA ANALYSRESULTAT
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §80/22   Dnr: KS 2020/38 

 

Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra 

Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund Lindesbergs 
kommun. 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund, Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt 
industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som 
karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan 
med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. Planen 
syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan 
de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, 
samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters 
skyddsavstånd anpassa den framtida markanvändningen efter 
pågående användningar. Ett genomförande av detaljplanen 
syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan 
lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till 
att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.  

Ärendets tidigare behandling  

Ett tidigare planförslag var på samråd mellan 21 december 2020 
– 22 januari 202. Efter det reviderades planen och utökades till 
det nuvarande förslaget som var på samråd mellan 22 juni 2021 
– 22 juli 2021. Granskningstiden var mellan 24 mars 2022 – 14 
april 2022. Under granskningstiden har planhandlingar funnits 
tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Biblioteket i Lindesberg 
samt digitalt på Lindesbergs kommuns hemsida. Information om 
ärendet gavs i USS 2022-04-05 samt i 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20 där delegation om 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

överlämnande av detaljplanen till KS/KF gavs till 
byggnadsnämndens ordförande. Delegationsbeslutet om 
överlämnande av detaljplanen undertecknades 2022-05-04 av 
byggnadsnämndens ordförande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund Lindesbergs 
kommun. 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Planarkitekt 
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    KS 2018/366 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Malena Eriksson Högvall 
0581-830 68  
   

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) 

Lindesberg, Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs 
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan), Lindesberg, Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den tidigare 
skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11. I byggnaden ges förutsättningar 
för lägenheter, äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt 
föreningsverksamhet, kontor och arkiv. Vidare är syftet att befästa befintliga 
gång- och cykelvägar i området och skapa planmässiga förutsättningar till nya 
rekreationsområden. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt intresse eller 
när planen kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet.  

Lindesbergs kommun beslutade 2018-10-09 att uppdra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att upprätta ny detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 m.fl. för att ändra användningen från nuvarande 
skolverksamhet till bostäder, med tillhörande service. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 28 oktober 2019 – 24 
november 2019. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 
9 mars 2022 – 30 mars 2022. 

Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga digitalt på 
kommunens hemsida samt fysiskt på Samhällsbyggnadsförvaltningen och på 
biblioteket i Lindesberg. 

Delegationsbeslut om överlämnande av detaljplanen undertecknades 2022-
05-04 av byggnadsnämndens ordförande.  

Revideringar efter kommunstyrelsen beredande i april 2022 

Efter beredande KS inkom Länsstyrelsen med synpunkter om planen. Dessa 
revideringar är därmed gjorda: 
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 I granskningsutlåtandet har vi lagt till ett stycke om att förändringen 

efter granskning inte anses som en väsentlig ändring av planen. S. 2 

 I granskningsutlåtandet har resonemanget angående att parkering ej får 
uppföras på prickmark tagits bort. (s. 6)  

 I plankartan fanns förut två bestämmelser om korsmark med olika 
betydelse, det är nu reviderat och endast en bestämmelse om korsmark 
finns kvar. De områden som hade den utgående bestämmelsen om 
korsmark har istället fått prickmark.  

 En bestämmelse om att parkering ej får uppföras har lagts till. N2.  

Konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna finns beskrivna i planens 
genomförandeavsnitt. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra 
en betydande miljöpåverkan som skulle kräva en 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Martin Lindström Malena Eriksson Högvall   
Förvaltningschef Planarkitekt 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
FALAB/LIBO 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivsenheten 

Bilagor: 

Delegationsbeslut gällande betydande miljöpåverkan 2022-03-07 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
PM Stadsskogen. Daterad 2020-01-10.    
PM Stadsskogen. Daterad 2020-02-20.  
PM Stadsskogen, Avgränsning. Daterad 2020-06-04. 
Miljöteknisk undersökning av mark vid f.d. skjutbana, del av fastigheterna 
Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11. Daterad 2021-03-05.   
Miljöteknisk undersökning, del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och 2:11. 
Daterad 2021-09-09.  
Riskbedömning avseende blyförorening, del av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 
2:8 och 2:11. Daterad 2021-10-21.  
Åtgärdsförslag, del av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11. Daterad 
2022-02-15. 
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Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 

Lindesberg 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

 

 

 Delegationsbeslut 
   

 2022-03-07 Dnr S-2018-1080:32 
 

   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
Prästgatan 6 
711 30 LINDESBERG 

Stadsbyggnadskontoret   
Isabella Lohse  
Tfn. 0581-83005  
info@sb-bergslagen.se  
  

 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 
Med stöd av gällande delegationsordning för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: ”Inom ramen för samrådet, 
besluta om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, enligt MB 6 kap. 7 § första och andra 
styckena” har undersökningen om betydande miljöpåverkan för 
följande detaljplan godkänts enligt delegation. 
 
Detaljplan för Stadsskogen 2:11 mfl (Stadsskogsskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
 
Beslut 

Genomförandet av detaljplanen för Stadsskogen 2:11 mfl 
(Stadsskogsskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, bedöms inte 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Motivering till beslut 

Se undersökning daterad: 25 oktober 2018 och reviderad 4 mars 2022. 
 

 
För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Enligt delegation 
 
Isabella Lohse 
Enhetschef stadsbyggnadskontoret 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 
Bilagor 

• Undersökning 
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 2022-05-03 Diarienr: S-2018-1080 

   

  

Stadsbyggnadskontoret   

Malena Eriksson Högvall   
Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se  

  

  

   

MILJÖUNDERSÖKNING 

Tillhörande Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 

LÄGE 

Planområdet är beläget i norra Lindesberg i området Stadsskogen, norr om vägen 

Bergslagsvägen. Området avgränsas av Bergslagsvägen i söder, bostadsområde och skogsmark 

i norr och öster samt skogsmark i väster.  

Planområdets area är ca 36 500 m2 (3,65 ha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Planens placering XX, markerad med röd linje . 

 

NUVARANDE MARKANVÄNDNING  

Klipp in syftet från planhandlinge 
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SYFTET MED PLANEN 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den tidigare 

skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11. I byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, 

äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och 

arkiv. Vidare är syftet att befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa 

planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden. 

 

UNDERSÖKNING  

En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys (tidigare behovsbedömning) som leder 

fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej.                                      

För en plan som kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och 

bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram.   

Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar omständigheter som talar för eller emot en 

betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, 

länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 

berörda av planen eller programmet. (6 kap 6§ miljöbalken, MB) 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett dokument som sammanfattar och redovisar de 

utredningar och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen och redovisa de åtgärder och 

alternativ som ligger till grund för planförslaget för att människors miljö, hälsa och säkerhet inte 

kommer att påverkas negativt. Innehållet och processen i en MKB regleras i lagstiftning (6 kap 9–

19§ MB). 

Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, 

programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa 

de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska sedan göras 

tillgängligt för allmänheten i enlighet med 6 kap 7§ MB. 

 

CHECKLISTA 

Nedanstående checklista utgör underlaget för undersökningen där genomförandet av detaljplanen 

utvärderas och bedöms om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Underlaget är 

utformat som en checklista med utgångspunkt från bland annat MKB-förordningen, MB 6 kap samt 

miljöbedömningsförordningen. 

Om en plan eller verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (MB) kräver tillstånd så ska en MKB 

upprättas.  
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 CHECKLISTA UNDERSÖKNING 

 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 
 Beskrivning ja nej Kommentar 
PBL 4 kap. 34 § 

 

Tas planområdet i anspråk för: 
 
1. industriändamål  

2. ett köpcentrum, en 

parkeringsanläggning 

eller något annat projekt 

för sammanhållen bebyggelse 

3. en skidbacke, skidlift eller linbana 

med tillhörande anläggningar 

4. en hamn för fritidsbåtar  
5. ett hotellkomplex eller fritidsby 

med tillhörande anläggningar, utanför 

sammanhållen bebyggelse 

6. en permanent campingsplats  

7. en nöjespark  

8. en djurpark 

9. en spårväg  

10. en tunnelbana 

 

 
X 

 

 

 

Särskilda skyddade områden  
7 kap. 27 & 28 a § MB  

 
Medför planen eller planens 

genomförande en betydande negativ 

påverkan på ett Natura 2000 område? 
 

 

 
X 
 

Om ja = MKB 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

 Beskrivning ja nej Kommentar 
Strider planen mot uppsatta 

miljökvalitetsnormer (MKN)  

enligt 5 kap MB. 

Leder planens genomförande till att 
MKN för fisk- och musselvatten samt 

luft enligt miljöbalken överskrids? 

 

 
 

X 

 

Berörs området av 3–4 kap MB? 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 

riksintresse för natur-

kulturminnesvård och rörligt 

friluftsliv. 

 

X 

 

 

 

3 kap. 6 § Tätortsnära natur, 

allmänt intresse för tätortsnära 

rekreation 
  

Berörs området av 7 kap MB? 

Natur/kulturreservat, biotopskydd, 

strandskydd el dyl. 

 
 X 

 

Berörs området av internationella 

konventioner?  

Natura 2000, UNESCO, Världsarv etc. 

 
 

X 

 

 

Berörs området av byggnadsminnen 

eller fornminnen? 
 

X 
 

 

Militär anläggning, stenmur, av 

liten betydelse 
Innehåller området höga naturvärden? 

Naturvårdsprogram, nyckelbiotoper, 

fridlysta växt och djurarter. 

 

 

X 

 

 

Hänsyn behöver tas till 

stadsnära rekreation.  
 

Tallskogen är karakteristisk för 

platsen. Mindre delar av skogen 
kan komma att påverkas av 

genomförandet.   

  
Påverkar planens genomförande 

ett riksintresse för väg eller järnväg? 

MB 3 kap. 8§ 

 
 

 
X 

 

 

Påverkar planens genomförande ett 

vattenskyddsområde? 
 

 

 

X 
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FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 
 Beskrivning ja nej Kommentar 
Strider planen mot gällande 

ÖP/FÖP? 

 

 

 

X 

 

 

Samordnat planförfarande (PBL 4 

kap 35§) Särskilda bestämmelser 

med undantag från 
miljöbedömning. 

Gäller detaljplanen enbart en 

verksamhet som tillståndsprövas 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 

MB (A- eller B-verksamhet), och 

är MKB i detta ärende aktuell och 

tillräcklig?  

 

 

 
X 

 

Eventuellt undantag från 

miljöbedömning.  

En särskild MKB för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte 

upprättas om en befintlig MKB i 

detta ärende är aktuell och tillräcklig 

enligt PBL kap 5 §7. 

Samordnat planförfarande 

(Särskilda bestämmelser med 

undantag från miljöbedömning) 
Gäller detaljplanen enbart en 

åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt 

väglagen (1971:948) eller en 

järnvägsplan enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av 

järnväg, och är MKB i detta ärende 

aktuell och tillräcklig för 

detaljplanen?  

 

 

 
X 

 

Eventuellt undantag från 

miljöbedömning. En särskild MKB 

för detaljplaner med 
standardförfarande behöver inte 

upprättas om en befintlig MKB i 

detta ärende är aktuell och 

tillräcklig. 
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande negativ påverkan) 

Planens inverkan på: Beskrivning 
1 2 3 4 

Kommentar 

Mark 

Instabilitet, sättningar, erosion, 

skredrisk. 

 
X   

 

 

 
 

Befintliga föroreningar 

Föroreningar i 

mark/sediment/vatten samt i 

befintliga byggnadsverk. 
 

 

  X  

Markundersökningar 
visar att det finns 

föroreningar från en 

gammal skjutbana. 
En riskbedömning 

och åtgärdsförslag är 

framtaget.  
Luft eller klimat  

Luftföroreningar, lokalklimat, 

vind. 

 

 

X   
 

 

Ett tillskott av 
bostäder innebär att 

bilresande blir 

aktuellt. Detta 
bedöms dock ske i 

liten utsträckning, 

och det finns nära 

tillgång till 
kollektivtrafik, gång- 

och cykelväg samt 

närhet till service.  
 

Det totala trafikflödet 

efter genomförandet 
av planen bedöms 

inte bli högre än vad 

det var när 

skolverksamhet 
bedrevs.  

 

 
Vatten 

Yt- eller grundvattnets kvalitet, 

mängd, infiltration, 
strömningsförhållanden etc. 

 

 X  
 

 

Markens infiltration 

kan komma att 

påverkas vid ett 

hårdgörande av delar 
av planområdet.  

Växt eller djurliv 

Påverkas hotade arter, antalet arter, 

arternas sammansättning, 

spridningslänkar etc. 

 

 X  
 

 

Viss naturyta tas i 

anspråk. 

Gestaltning 

Landskapsbild och stadsbild 

Utsikter, utblickar, landmärken. 

 

 

 X  
 

 

På den gamla 

skolbyggnaden 
möjliggörs det för en 

ytterligare våning.  
Dagvattenhantering, 

Ökar planens genomförande 

översvämningsrisker? 

 

 

 

 X  
 

 

Dagvatten 
omhändertas genom 

anlagda diken och 

fördröjningsmagasin. 
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Inverkan på omgivningen i övrigt 

(störande verksamheter) 
 

X   
 

 

Omgivningspåverkan 

bedöms minska när 

området omvandlas 
från högstadieskola 

till bostäder. 

 

STÖRNINGAR OCH EFFEKTER PÅ HÄLSAN 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 
Planens genomförande ger 

upphov till: 
Beskrivning 

1 2 3 4 
Kommentar 

Störningar i form av ljud. 
Människor exponeras för störande 

buller. 

 

 

 X  
 

 

Det kommer ske 

leveranser till den 

gamla skollokalen, i 
form av leveranser 

till äldreboende/ 

trygghetsboende/ 

kontor/ arkiv/ 
föreningar/ kök som 

kommer ha 

verksamhet i den 
gamla skollokalen. 

Störningar i form av 

ljud från leveranser 

kan förekomma.   
 

Störningar i form av ljus. 

 
 

 X  
 

 

Störningar i form av 

ljus kan förekomma 
från de leveranser 

som kommer ske till 

äldreboende/ 

trygghetsboende/ 
kontor/ arkiv/ 

föreningar/ kök som 

kommer ha 
verksamhet i den 

gamla skollokalen.  
Störningar i form av vibrationer 

Omgivningen exponeras för 

markvibrationer. 

 

X   
 

 

Störningar i form av 

vibrationer förväntas 
inte förekomma. 

Skyddsavstånd till bostäder 

Risker av explosion, brand, 

strålning, utsläpp, djurhållning. 

(transporter av farligt gods) 

 

 X  
 

 

Bergslagsvägen kan 

innebära en mindre 
risk, däremot 

placeras inte 

bostäder i direkt 

anslutning till 
vägen. Därför 

bedöms det inte vara 

ett större problem. 
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Bensinstation finns 

250 meter söder om 

planområdet. 
Radonrisk (markradon eller annan 

förekomst) 
 

X   
 

 

 

Elektromagnetiska fält.  
X   

 

 

 

Minskad tillgång till rekreativa  

Miljöer. 
 

 X  
 

 

Skog kan komma att 

avverkas i och med 

angörande av den 

nya gårdsgatan samt 
i och med sanering 

av 

markföroreningar. I 
övrigt möjliggör 

planen för flera 

parkytor.  
Planlagd mark riskerar att bli utsatt 

för översvämningsrisk. 

Närliggande vattendrag, sjöar eller 

inom riskområde vid höga flöden. 

 

X   
 

 

 

 

 

EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH ANDRA 
RESURSER 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 
Miljöbalken 3 kap. 4 § 

Tas odlingsmark i anspråk? 
 

X   
 

 
 
 

Innebär planen att icke förnybara 

energisystem för uppvärmning etc 

kommer att användas. 

 
X   

 

 

 

 

Innebär planen att en långsiktigt 

hållbar resursanvändning inte 

främjas (uttömmande av ej 

förnyelsebara resurser såsom 

dricksvatten, grus och bergtäkter 

etc) 

 

 

X   
 

 

Området bedöms 

inte innebära 
konsekvenser för en 

långsiktigt hållbar 

resursanvändning. 

 

Ger planen negativ inverkan på 

möjligheter till rekreation och 

rörligt friluftsliv  
(närströvområden, parker, 

grönstråk, utflyktsmål, 

vandringsleder, frilufts- och 

idrottsanläggningar) 

 

 

 X  
 

 

Skog kan komma att 

avverkas på grund 

av markföroreningar 

och angörande av 
den nya vägen. I 

övrigt planläggs 

flera parkytor.  

Ger planen negativ påverkan på 

kulturhistoriska värden (arkeologi, 

fornlämningar, jord-, skogsbruks 

eller industrihistoriska värden)  

 

X   
 

 

Det finns en gammal 

skjutvall i form av 
två stenmurar. 

Murarna bedöms ha 

lågt kulturhistoriskt 
värde och avses inte 
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bevaras i och med 

planens 

genomförande. 
Påverkas kulturhistoriska 

samband, gestaltning, landskaps- 

eller stadsbild, in- och utblickar. 
 

 

X   
 

 

 

I vilken utsträckning påverkar val 

av planens lokalisering miljön 

negativt? Är området sårbart? 

 

X    

I ingen utsträckning, 

platsen är i stora 

delar redan 
ianspråktagen men 

eftersatt. Närheten 

till service innebär 
en förtätning av 

Lindesberg. 
Har betydelse för de miljöeffekter 

som genomförandet av andra 

planer eller program medför. 

 

X    

 

 

 

 

UTVÄRDERING 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande påverkan) 

 1 2 3 4 Kommentar och värdering 
Innebär förslaget tydliga 

motsättningar mellan olika 

intressen 

 

X 

   
Det finns inga tydliga motsättningar mellan olika 

intressen.  

Kan planen antas medföra 

påverkan på risker för människors 

hälsa eller för miljön? 

 
 

X   

Planen bedöms kunna medföra risker människors 
hälsa i och med markföroreningarna. Sanering av 

marken är ett villkor för att bevilja bygglov för 

bostäder. 
Kan planen antas medföra 

påverkan på kulturvärden med 

hänsyn till dess betydelse? 

 

 
X    

Planen bedöms inte medföra påverkan på 

kulturvärden.  

Kan planen antas medföra 

påverkan på naturvärden med 
hänsyn till naturens utmärkande 

egenskaper? 

 

 X   

Delar av skogsmiljö skogsmiljön tas i anspråk för att 

sanera marken.  

 
Kan planen antas medföra 

påverkan på sociala värden? 
X 

   Påverkar inte sociala värden negativt. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på materiella eller 

ekonomiska värden? 

 

X 
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Ger ett genomförande av planen 

som helhet en betydande negativ 

effekt på miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser med 

hänsyn till miljöns sårbarhet? 

(Den kumulativa effekten av flera 

mindre effekter 

kan ge stora negativa effekter utan 

att de var för sig behöver innebära 

betydande miljöpåverkan). 

 

 

 

X 
 

 

 

 

    

 

BEDÖMNING AV UNDERSÖKNINGEN 
 ja nej Kommentar och värdering 

Ett genomförande av planen innebär 

betydande påverkan på miljö, hälsa eller 

hushållningen med mark, vatten och 

andra naturresurser.  

 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

enligt 6 kap miljöbalken behövs.  
X 

 

Är slutsatsen att betydande miljöpåverkan inte antas 

uppstå beskrivs undersökningens resultat i ett förslag till 

beslut i frågan om miljöpåverkan enligt 6 kap 7§ MB. 

 

Är slutsatsen att planens genomförande kan leda till 

betydande påverkan på miljön ska en strategisk 

miljöbedömning innehållande en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Innehållet i 

miljökonsekvensbeskrivningen regleras av 4 kap. 34 § 
PBL. Paragrafen hänvisar till 6 kap.9–19 § MB. 

 

 

 

Undersökningen är upprättad på Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, 25 oktober 2018 och reviderad 2 maj 2022.  

 

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED PLANENS GENOMFÖRANDE 

 Beskrivning ja nej Kommentar 

Har planen betydelse för att främja 

hållbar utveckling, integrering av 

miljöaspekter, miljömål och hållbar 

utveckling? 

 

X 

 

 

 

Planen bidrar till en förtätning vilket 

kan leda till bättre underlag för service 

och bidra till ett hållbart resande.  

Har planen betydelse för andra 

planers och programs miljöpåverkan? 

 

 
X 
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Medverkande tjänstemän som arbetat med checklistan och behovsbedömningen: 

 

Malena Eriksson Högvall 

Planarkitekt 

Stadsbyggnadskontoret 

 

Björn Nettelbladt  

Planarkitekt 

         Stadsbyggnadskontoret 

 

Jonathan Pedersén  

Planarkitekt 

         Stadsbyggnadskontoret 

 

Isabella Lohse 

Enhetschef 

Stadsbyggnadskontoret  
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Samrådsredogörelse 2022-02-17 

Detaljplan för del av Stadsskogsskolan 2:11 

(Stadsskogsskolan) i Lindesberg, Lindesbergs 

kommun. 

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Stadsskogen 2:11 mfl 

(Stadsskogsskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.  

Planförslaget var ute på samråd under perioden 28 oktober – 24 

november 2019. Under hela samrådstiden fanns planförslaget 

tillgängligt på Lindesbergs bibliotek, Stadsbyggnadskontoret i 

Lindesberg samt digitalt på www.bmb.se. Samråd har skett med 

länsstyrelsen och andra myndigheter, Lindesbergs kommun samt 

sakägare som bedömts ha ett väsentligt intresse av planförslaget.  

I denna samrådsredogörelse finns samtliga yttranden inkomna under 

samrådsperioden redovisade i sin helhet. Stadsbyggnadskontorets 

kommentar till yttrandena redovisas löpande parallellt till besvarat 

yttrande. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett stort antal revideringar av 

detaljplanen. 

Samrådsredogörelsen är framtagen av WSP och 

Stadsbyggnadskontoret i Lindesberg 2022-02-17. 

 

Isabella Lohse, Enhetschef   

Malena Eriksson Högvall, Planarkitekt 

   

 

 

 
Under samrådstiden har sex yttranden inkommit: 

1. Länsstyrelsen, 2019-11-22 

2. Lantmäteriet, 2019-11-21 

3. FALAB, exploatör 

4. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 2019-11-15 

5. Miljökontoret, Samhällsbyggnadsnämnden  

Bergslagen, 2019-11-21 

6. Näringslivsenheten, 2019-12-02 

 

Följande förändringar av större karaktär har gjorts i planförslaget: 

Plankarta 

- Planområdet har minskats och bostäder i västra området har 

plockats bort. 

- Användningen Besöksanläggning har plockats bort. 

- Användningen Idrottsplats har plockats bort. 

- Norr om fastigheten Stadsskogen 2:11 har ett område där två 

punkthus möjliggörs lagts till. 

- Bestämmelser för komplementbyggnader har lagts till.  

- U-område längs befintliga ledningar har lagts till 

Planbeskrivningen  

- Planbeskrivningen har genomgående omarbetats. 

- Markföroreningssituation beskrivs i planbeskrivningen. 
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   Yttrande från Länsstyrelsen (Urklipp): 
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Kommentar:  

Buller 

Planavgränsningen har minskat i omfattning och området som 

tidigare föreslog bostäder närmast Bergslagsvägen har plockats bort. 

Enligt kommunens bullerunderlag bedöms inte planförslaget 

påverkas av rådande bullersituation. Detta beskrivs i 

planbeskrivningen.   

Förorenad mark 

Planbeskrivningen har kompletterats med underlag gällande 

markföroreningar. 

Dagvatten 

I planbeskrivningen har det tydliggjorts angående 

dagvattensystemens kapacitet och hur dagvattenhanteringen är tänkt 

för planområdet. Inför granskning har diken och 

fördröjningsmagasin plockats bort från plankartan. Bedömningen är 

att det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av 

dagvatten inom planområdet. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Avseende de markföroreningar som konstaterats och som behöver 

åtgärdas så kommer kvarvarande halter att vara under PSRV och 

KM. Dessa riktvärden är framtagna med Naturvårdsverkets 

beräkningsverktyg, i vilket bland annat miljökvalitetsnormer för 

grundvatten ligger till grund för beräkningar som görs. Halterna 

inom området kommer att underskrida PSRV och KM efter 

åtgärderna. Det bedöms därför inte som att markföroreningar 

kommer hindra att miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten 

Lindesbergsåsen uppnås. Det troliga är att genomförande av planen 

och åtgärderna jämfört med dagsläget kommer att förbättra 

förutsättningarna för att miljökvalitetsnormer uppnås.  

 

Risker och störningar 

Planbeskrivningen har kompletterats med påverkan från 

industriområdet söder om planområdet. Bedömningen är att inga 

påtagliga risker finns för människors hälsa, säkerhet och miljö med 

hänsyn till avståndet från närmsta planerade bostäder.  

Trafik 

Trafik- och parkeringslösningar har kompletterats i 

planbeskrivningen och en översiktlig skiss redovisas. 

Användningsbestämmelsen Förskola har plockats bort från 

planförslaget. 

Planbestämmelser 

Gång- och cykelväg i plankartan har justerats och betecknas med ord 

i klartext med versaler, GÅNG resp. CYKEL. Bostäderna i sydvästra 
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delen har plockats bort från planförslaget. Den kombinerade 

användningen PARK och GC1 har plockats bort från planförslaget.  

Användningsbestämmelsen Parkering [P] har kompletterats med 

höjd och exploateringsgrad. 

Användningsbestämmelsen Besöksanläggningar har plockats bort 

från planförslaget. Plankartan har justerats gällande 

användningsbestämmelser för skolbyggnadskomplexet. För hela 

skolbyggnadskomplexet anges Bostäder [B], Restaurang [C1], 

Kontor [K], Arkiv [K1]. Fritytor bedöms kunna anordnas i anslutning 

till skolbyggnadskomplexet.  

Det västra området för teknisk anläggning har plockats bort efter ny 

planavgränsning. Det östra området för teknisk anläggning har 

justerats i storlek och omfattar endast den tillhörande fastigheten till 

befintlig teknisk anläggning, Stadsskogen 1:1 < 2.  

Den sydvästra delen av planområdet där egenskapsbestämmelser i 

form av utformnings- och placeringsbestämmelser har plockats bort 

från planförslaget.  

Skogspartiet behåller området som prickat samt 

egenskapsbestämmelsen Marken får inte användas för parkering [n1] 

för att undvika att parkering eller byggnader uppförs och att området 

kvarstår som friyta. Bedömningen är att detta är tillräcklig reglering 

för att uppfylla syftet att bevara denna del som friyta. 

Markreservatet [X1] har delvis plockats bort och den del som finns 

kvar i planförslaget har istället planlagts med 

användningsbestämmelse för gång- och cykelväg. 

Den del som var planlagd som parkmark i anslutning till 

Bergslagsvägen har plockats bort och riskerar således inte att ligga 

inom befintligt vägområde för Bergslagsvägen.  

Korsningar och utfarten mot Bergslagsvägen och planlagd gata invid 

parkeringen har plockats bort från planförslaget.  

Området där egenskapsbestämmelsen [p2] angavs har plockats bort 

från planförslaget. 

Plankartan har nu ingen användnings som anges med vit färg.  

Högsta nockhöjd anges nu endast en gång i 

bestämmelseförteckningen.  

Den södra delen av planområdet där det fanns en yta på parkmark 

som avgränsades med egenskapsgräns utan egenskapsbestämmelse 

har plockats bort från planförslaget.  

Grundkarta har kompletterats med teckenförklaring. 
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Yttrande från Lantmäteriet (urklipp):  

 

 

  
text 

 

text 
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Kommentar: 

För gång och cykelvägen har plankartan justerats och skrivs som 

GÅNG och CYKEL enligt Boverkets rekommendationer.  

Den sydvästra delen av planområdet där PARK och GC1 anges som 

användningsbestämmelse inom samma område har plockats bort från 

planförslaget.  

Egenskapsgränsen som går från Bergslagsgatan in mot hörnan av det 

sydligast kvarteret för bostäder och inte fyller någon funktion har 

plockats bort från planförslaget.  

Dike1 och Fördröjning1 har plockats bort från planförslaget.  

X-området har plockats bort från planförslaget och hela delen av 

planlagd parkering har grå färg med användningsbestämmelsen 

Parkering.  

Vad gäller egenskapsbestämmelsen [p2] har denna del plockats bort 

från planförslaget.  

I bestämmelseförteckningen anges högsta nockhöjd nu endast en 

gång.  

Plankartan har kompletterats med teckenförklaring till grundkarta 

samt koordinatsystem.  

X-området har plockats bort från planförslaget och den del som 

kvarstår i plankartan har planlagts som GC-väg med kommunalt 

huvudmannaskap.  

För detaljplanen kommer inget exploateringsavtal att upprättas.  

För befintliga starkströmsledningar och fjärrvärmeledningar har ett 

u-område lagts ut. 

Området där föreslagna fastighetsgränser illustrerades har plockats 

bort från planförslaget. 
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Yttrande FALAB, exploatör (Urklipp): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

I planbeskrivningen har text gällande lågpunkter och flödesvägar, 

trafiksituation och användningsbestämmelser har justerats i samråd 

med FALAB.  

X-området har plockats bort från planförslaget. 

Plankartan har justerats i samråd med FALAB.  
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Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (Urklipp): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

En ny sträckning av gång- och cykelväg läggs ut i området norra del. 

Utökning av parkeringsytan norrut har skett i enlighet med yttrandet. 

Inget utfartsförbud har lagts ut i sydvästlig riktning från parkeringen 

i och med att villagatan och kvarteret har plockats bort från 

planförslaget. Lokalgatan har plockats bort från planförslaget. 

R1-Idrottsanläggning har plockats bort från planförslaget. 

Det sydvästra området med reglering 12 meter nockhöjd har plockats 

bort från planförslaget. 

Dike1 har plockats bort från planförslaget. Dagvattenhantering 

beskrivs i planbeskrivningen.  

Lekplatsen och fördröjning1 har plockats bort från planförslaget.  
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Yttrande Miljökontoret (Urklipp): 

 

 

 

 

Kommentar: 

Buller 

Planavgränsningen har minskat i omfattning och området som 

tidigare föreslog bostäder närmast Bergslagsvägen har plockats bort. 

Enligt kommunens bullerunderlag bedöms inte planförslaget 

påverkas av rådande bullersituation. Detta beskrivs i 

planbeskrivningen.   

Radon 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om att området ligger 

inom normalrisk för markradon. 

Förorenat område  

Planbeskrivningen har kompletterats med underlag gällande 

markföroreningar. 

Dagvatten 

I planbeskrivningen har det tydliggjorts angående 

dagvattensystemens kapacitet och hur dagvattenhanteringen är tänkt 

för planområdet. Inför samråd har diken och fördröjningsmagasin 

plockats bort från plankartan. Bedömningen är att det finns goda 

förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten inom 

planområdet. 
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Yttrande Näringslivsenheten 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Laddstolpar går inte reglera i detaljplanen men det finns 

förutsättningar att etablera detta.  

Bedömningen är att det finns goda möjligheter till friytor 

(rekreationsområden) inom och i direkt anslutning till planområdet. 

Den nya infarten till planområdet har plockats bort från 

planförslaget.  
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1 Inledning  

1.1 Uppdrag och syfte 

DGE Mark och Miljö AB (DGE) har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Stadsskogen 

2:11 i Lindesberg.  

Undersökningen har syftat till att bedöma föroreningssituationen av marken omkring två 

skjutvallar, i närheten av Stadsskogsskolan, med avseende på metaller kopplade till tidigare 

skytteverksamhet.  

1.2 Organisation 

Uppdragsansvarig samt kvalitetssäkrare: Daniel Hellqvist, DGE 

Handläggare: Madeleine Green, DGE 

Fälttekniker: Madeleine Green och Lina Lundmark, DGE 

Borrtekniker: Tommy Jansson, Dala Miljö & Geo AB 

2 Beskrivning av objektet 

Undersökningsområdet utgör del av fastigheten Stadsskogen 2:11 och omfattar ca 1 200 m2 

(Eniro, 2019), se bilaga 1 för situationsplan. Området ligger ca 800 m väster om inloppet till 

Stora Lindessjön. 

På planområdet har det tidigare funnits en skjutbana som lades ner på 20–30-talet där rester 

från kulor som använts på skjutbanan kan ha förorsakat markföroreningar i form av metaller 

(Länsstyrelsen, 2000).  

Intill den tidigare skjutvallen finns idag en skola och en parkeringsplats (Samhällsbyggnad 

Bergslagen, 2019). 

3 Genomförande 

3.1 Provtagningsplan 

Inför utfört fältarbete har en provtagningsplan (DGE, 2019) upprättats och godkänts av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.   
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3.2 Provtagning av jord 

Jordprovtagning utfördes den 4 december 2019. Vädret var mulet med en temperatur på ca 

5°C. 

Provtagning av jord genom skruvborrning med borrbandvagn har utförts i 7 provpunkter ner 

till maximalt 2 m u my (meter under markytan). Uttag av jord utfördes halvmetersvis eller 

efter variationer i geologi med nitrilhandske och kniv. Jorden fördes direkt till av laboratoriet 

rekommenderat provtagningskärl. Uttagna prov förvarades kylt och mörkt under transport till 

laboratoriet ALS Scandinavia AB, som är ett ackrediterat laboratorium för utvalda analyser, 

se tabell 1. 

Tabell 1. Analyspaket och analysomfattning i jord. 

Analyspaket Ingående ämnen/ämnesgrupper/parameter Antal jordprov 

MS-1 Metaller i jord (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) 15 

Vid utförd undersökning noterades geologi, eventuellt avfallsinnehåll samt eventuella 

luktintryck i ett fältprotokoll (bilaga 4).  

3.3 Avsteg från provtagningsplanen 

- Djupet till berggrunden var lägre än vad som antagits i provtagningsplanen. Maximalt 

borrdjup var 2m. 

- Två provpunkter lades till, provpunkt 19SSJ06 och 19SSJ07, för ytterligare 

avgränsning.  

- För att koncentrera provtagningen till skjutvallarna flyttades den nordligaste 

(19SSJ01) och den sydligaste (19SSJ04) provpunkten till att ligga nedanför den östra 

vallen.  

4 Resultat 

4.1 Fältobservationer och fältanalyser 

Berggrunden var ytligt belägen på provtagningsområdet. Maximalt borrades det ned till 2 m u 

my, vilket skedde i provpunkt 19SSJ06 som var belägen längst söderut av provpunkterna 

mellan vallarna. Profilen i provpunkt 19SSJ06 bestod av mullhaltig sand med grus i den 

översta metern, medan resterande metern i profilen främst bestod av sandig mull. Grovt grus 

och sten påträffades i samtliga provpunkter. 

I provpunkterna 19SSJ02, 19SSJ03, 19SSJ05 samt 19SSJ07, belägna mellan vallarna, 

återfanns misstänkt fyllnadsmaterial då profilerna bestod genomgående av mullhaltig grusig 

sand utan tydliga skikt.  
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I provpunkt 19SSJ01, som var belägen nedanför den östra vallen, påträffades asfaltsrester 

samt misstänkta slaggrester på 0-0,6 m djup. Sydväst från provpunkt 19SSJ01, i provpunkt 

19SSJ04, återfanns en blandning av lera, mull, silt och sand i de första 0,15 m och därefter 

mull och sandig silt ner till borrstopp på 0,85 m.   

4.2 Analysresultat jord 

Analysresultaten för jord har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets (2009, 

reviderade 2016) generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), se bilaga 3. 

Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 5. 

Av de 15 st analyserade proven påvisades halter av bly överstigande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM (50 mg/kg TS) i provpunkt 19SSJ02 (1 480 mg/kg TS), 19SSJ04 

(177 mg/kg TS samt 1 100 mg/kg TS), 19SSJ05 (828 mg/kg TS) samt 19SSJ07 (415 mg/kg 

TS), se bilaga 3. Föroreningarna återfanns längre ner i jordskikten med undantag för 

provpunkt 19SSJ04 som även hade höga värden i det översta skiktet (177 mg/kg TS). 

Resterande analyserade metaller visade inga halter överstigande KM, se bilaga 2 och 3. 

En sammanställning av analysresultat återfinns i bilaga 4 innehållande fältprotokoll samt 

punkternas koordinater.  

4.3 Bedömning av föroreningssituation 

De påvisade halterna av bly i punkterna 19SSJ02 (1 480 mg/kg TS), 19SSJ04 (177 mg/kg TS 

samt 1 100 mg/kg TS), 19SSJ05 (828 mg/kg TS) samt 19SSJ07 (415 mg/kg TS) föranleder 

åtgärdsbehov då de överskrider riktvärdet för KM (50 mg/kg TS). I provpunkterna 19SSJ02, 

19SSJ05 samt 19SSJ07 avgränsas påvisade föroreningar av bly i djupled av ytligt belägen 

berggrund. I provpunkt 19SSJ04 nåddes berggrund vid 0,85 m djup, men eftersom endast 

uttagna prov ned till 0,2 m u my analyserades kan föroreningen inte avgränsas i djupled mer 

än till berggrundens nivå. Föroreningarna är inte avgränsade i detalj i djupled eller i plan. 

Blyföroreningen kommer troligen från de kulor som användes när skjutvallen var aktiv. I och 

med att blyföroreningarna främst påvisats i de nedre jordlagren för tre av fyra överstigande 

provpunkter är det möjligt att översta jordlagret är fyllnadsmaterial som lagts dit efter att 

skjutvallen lagts ned.   

5 Slutsatser och rekommendationer 

Inom området har bly i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM påvisats i 

provpunkterna 19SSJ02, 19SSJ04, 19SSJ05 samt 19SSJ07.  

Vi bedömer utifrån aktuell undersökning att området är förorenat av bly och att åtgärder vid 

byggnation måste vidtas för att åtgärda de höga halterna av bly för skydd av människors 

hälsa. DGE rekommenderar att en kompletterande undersökning utförs för att avgränsa 

påvisad förorening i sidled.  
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Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta 

tillsynsmyndigheten vid påträffande av förorening. DGE rekommenderar därför att denna 

rapport skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  

Senast 6 veckor innan schaktarbete påbörjas inom fastigheten Stadsskogen 2:11, ska en 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § miljö och hälsoskyddsförordningen upprättas 

och skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  

 

 

Upprättad av 

DGE Mark och Miljö, Uppsala  

 

 

Madeleine Green   Daniel Hellqvist  
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Sammanställning av analysresultat 

Tabell 1. Analysresultat för metaller i jord jämförda med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 

markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) samt farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007). Samtliga halter är angivna i mg/kg TS. Fetmarkerad halt överstiger 

laboratoriets rapporteringsgräns. Färgmarkerad halt överstiger riktvärde 

Ämne KM MKM FA 
19SSJ01 

(0-0,6) 
19SSJ01 

(0,6-1) 
19SSJ02 

(0-0,5) 

19SSJ02 
(0,5-
0,85) 

19SSJ03 
(0-0,5) 

19SSJ03 
(0,5-1) 

19SSJ04 
(0-0,15) 

19SSJ04 
(0,15-
0,2) 

19SSJ05 
(0-0,3) 

19SSJ05 
(0,3-0,7) 

19SSJ06 
(0-0,5) 

19SSJ06 
(0,5-1) 

As 10 25 1 000 0,725 0,63 0,801 0,993 0,509 <0.5 2,02 1,93 <0.5 0,771 0,766 4,37 

Ba 200 300 50 000 22,5 23,3 21,7 23,3 13,2 7,33 44,5 60,1 14,4 15,4 24,3 25,9 

Cd 0,8 12 1 000 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,152 0,315 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Co 15 35 1 000 2,59 2,28 1,84 2,83 1,06 0,392 3,8 2,36 1 0,742 1,89 1,39 

Cr 80 150 10 000 22,7 22,2 8,51 12,2 4,35 3,74 11,7 9,18 3,34 3,54 11,1 16,8 

Cu 80 200 2 500 4,86 8,53 4,26 64 2,18 1,05 10,2 17,1 2,96 39,3 4,9 6,85 

Hg 0,25 2,5 50 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Ni 40 120 1 000 5,12 4,05 3,83 12,5 1,56 0,561 5,72 5,64 2,12 1,92 2,93 2,46 

Pb 50 400 2 500 31,4 46,8 15,3 1480 9,08 7,74 177 1100 19,4 828 49,6 22,3 

V 100 200 10 000 14,8 8,07 9,68 9,96 5,43 3,1 15,8 11,7 4,53 6,09 7,72 7,81 

Zn 250 500 2 500 25,9 17,7 14,2 22 8,21 3,16 46,7 32 12,2 9,83 17,8 15,2 
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Ämne KM MKM FA 
19SSJ06 

(1-1,5) 
19SSJ07 

(0-0,5) 
19SSJ07 

(0,5-1) 

As 10 25 1 000 0,534 0,735 0,823 

Ba 200 300 50 000 15,4 19,3 21,2 

Cd 0,8 12 1 000 <0.1 <0.1 <0.1 

Co 15 35 1 000 1,08 2,03 1,9 

Cr 80 150 10 000 10,4 7,95 16,7 

Cu 80 200 2 500 2,55 5,4 20,5 

Hg 0,25 2,5 50 <0.2 <0.2 <0.2 

Ni 40 120 1 000 2,08 3,3 4,08 

Pb 50 400 2 500 20 42 415 

V 100 200 10 000 6,99 7,99 8,76 

Zn 250 500 2 500 10,5 23,2 26,7 
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Bilaga 4
Fältprotokoll, jord

Uppdragsnr: 414375

Metod: Skruvborrning

Provtagare: LIL MAG

Datum: 2019-12-04

Fältnoteringar

Övrigt

yta Gräs, stenigt Generellt: mycket sten/större grusdelar i alla 

provpunkter.

6610304.498 Lat

0-0,6 slagg, sand, asfalt 1:an flyttades till östra vallens "framsida" 161637.201 Lon

0,6-1 grövre material, morän? 105.818 Ht

1-1,30 sandig morän stopp 1,30 m

yta Skogsområde 2:an flyttades närmare vallen pga berggrund. 

Misstänkt fyllnadsmaterial genom hela profilen. 

6610310.934 Lat

0-0,5 grusig sand fyllt med sand? Mycket organiskt nere på 0,5 m 161623.961 Lon

0,5-0,85 grusig/sandig mull stopp 0,85 m 107.563 Ht

yta Skogsområde Mycket organiskt i profilen. Misstänkt fyllnadsmaterial 

genom hela profilen. 

6610305.420 Lat

0-0,5 grusig sandig mull 161630.580 Lon

0,5-1 grusig sandig mull 107.153 Ht

1-1,5 grusig sandig mull

1,5-1,90 grusig sandig mull stopp 1,90 m

yta Gräs, stenigt 4:an flyttades till östra vallens "framsida" 6610288.547 Lat

0-0,15 silt, sand, mull, lera blandning av material 161628.979 Lon

0,15-0,2 mull naturlig? 105.600 Ht

0,2-0,7 sandig silt mycket organiskt

0,7-0,85 naturlig morän? stopp 0,85 m

yta Skogsområde 5:an flyttades närmare vallen pga berggrund. 

Misstänkt fyllnadsmaterial genom hela profilen. 

6610294.567 Lat

0-0,3 mullhaltig grusig sand fyllt för länge sedan? Morän? 161613.979 Lon

0,3-0,7 mullhaltig grusig sand fyllt för länge sedan? Morän? Stopp 0,7 m 107.802 Ht

yta Skogsområde Adderad punkt mellan vallarna (sydlig riktning). 6610292.393 Lat

0-0,5 sand, mullhaltig, grus lite mer sand i detta lager 161623.249 Lon

0,5-1 mullhaltig sand 107.330 Ht

1-1,5 sandig mull

1,5-2 sandig mull stopp 2 m

Yta Skogsområde Adderad punkt mellan vallarna. Misstänkt 

fyllnadsmaterial genom hela profilen. 

6610301.197 Lat

0-0,5 sand, mullhaltig, stenig 161620.083 Lon

0,5-1 sand, mullhaltig, stenig stopp 1 m 107.582 Ht

19SSJ07

Provbetecknig

Nivå jordarter (m u my)

19SSJ01

19SSJ03

19SSJ02

Jordart

Koordinatsystem, 

höjdsystem

SWEREF 99 16 30, 

RH2000

19SSJ04

19SSJ05

19SSJ06

1
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Analysrapporter 
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Ankomstdatum 2019-12-10 DGE Mark & Miljö AB 
Utfärdad 2019-12-13 Lina Lundmark 
    
  Kungsgatan 16 
  763 32 Uppsala 
  Sweden 
 
Projekt 414375  
 
 

Analys:  MS1-JM 

 

Er beteckning 19SSJ01 

 0-0,6 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686884 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  91.0 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.725 0.252 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  22.5 5.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.59 0.63 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  22.7 4.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  4.86 1.06 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  5.12 1.43 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  31.4 6.4 mg/kg TS 2 H SVS 

V  14.8 3.1 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  25.9 4.9 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ01 

 0,6-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686885 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  72.8 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.630 0.243 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  23.3 5.4 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.28 0.55 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  22.2 4.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  8.53 1.82 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  4.05 1.07 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  46.8 9.5 mg/kg TS 2 H SVS 

V  8.07 1.71 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  17.7 3.4 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ02 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686886 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  86.9 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.801 0.280 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  21.7 5.0 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.84 0.45 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  8.51 1.72 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  4.26 0.93 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  3.83 1.03 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  15.3 3.1 mg/kg TS 2 H SVS 

V  9.68 2.05 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  14.2 2.7 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ02 

 0,5-0,85 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686887 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  83.2 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.993 0.304 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  23.3 5.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.83 0.73 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  12.2 2.4 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  64.0 13.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  12.5 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  1480 302 mg/kg TS 2 H SVS 

V  9.96 2.13 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  22.0 4.3 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ03 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686888 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  85.5 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.509 0.245 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  13.2 3.0 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.06 0.26 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  4.35 0.88 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  2.18 0.47 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  1.56 0.49 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  9.08 1.86 mg/kg TS 2 H SVS 

V  5.43 1.15 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  8.21 1.83 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ03 

 0,5-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686889 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  82.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  <0.5  mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  7.33 1.72 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  0.392 0.107 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  3.74 0.74 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  1.05 0.23 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  0.561 0.159 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  7.74 1.59 mg/kg TS 2 H SVS 

V  3.10 0.67 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  3.16 0.72 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ04 

 0-0,15 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686890 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  77.0 2.0 % 1 V JOGR 

As  2.02 0.57 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  44.5 10.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  0.152 0.037 mg/kg TS 2 H SVS 

Co  3.80 0.92 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  11.7 2.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  10.2 2.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  5.72 1.52 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  177 36 mg/kg TS 2 H SVS 

V  15.8 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  46.7 9.2 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ04 

 0,15-0,2 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686891 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  55.0 2.0 % 1 V JOGR 

As  1.93 0.54 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  60.1 13.7 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  0.315 0.074 mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.36 0.57 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  9.18 1.90 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  17.1 3.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  5.64 1.50 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  1100 227 mg/kg TS 2 H SVS 

V  11.7 2.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  32.0 6.4 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ05 

 0-0,3 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686892 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  78.8 2.0 % 1 V JOGR 

As  <0.5  mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  14.4 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.00 0.26 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  3.34 0.73 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  2.96 0.67 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.12 0.56 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  19.4 4.0 mg/kg TS 2 H SVS 

V  4.53 0.96 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  12.2 2.6 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ05 

 0,3-0,7 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686893 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  76.3 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.771 0.252 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  15.4 3.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  0.742 0.194 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  3.54 0.72 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  39.3 8.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  1.92 0.50 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  828 170 mg/kg TS 2 H SVS 

V  6.09 1.34 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  9.83 1.90 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ06 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686894 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  83.1 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.766 0.255 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  24.3 5.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.89 0.47 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  11.1 2.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  4.90 1.04 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.93 0.79 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  49.6 10.3 mg/kg TS 2 H SVS 

V  7.72 1.64 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  17.8 3.5 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ06 

 0,5-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686895 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  81.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  4.37 1.20 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  25.9 6.0 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.39 0.34 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  16.8 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  6.85 1.46 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.46 0.66 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  22.3 4.6 mg/kg TS 2 H SVS 

V  7.81 1.69 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  15.2 3.0 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ06 

 1-1,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686896 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  79.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.534 0.219 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  15.4 3.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.08 0.26 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  10.4 2.1 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  2.55 0.55 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.08 0.60 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  20.0 4.1 mg/kg TS 2 H SVS 

V  6.99 1.50 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  10.5 2.0 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ07 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686897 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  87.1 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.735 0.261 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  19.3 4.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.03 0.49 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  7.95 1.61 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  5.40 1.13 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  3.30 0.87 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  42.0 8.6 mg/kg TS 2 H SVS 

V  7.99 1.69 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  23.2 4.4 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ07 

 0,5-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686898 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  87.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.823 0.301 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  21.2 4.9 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.90 0.46 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  16.7 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  20.5 4.4 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  4.08 1.18 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  415 85 mg/kg TS 2 H SVS 

V  8.76 1.98 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  26.7 5.1 mg/kg TS 2 H SVS 
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 Metod 

1 Analys enligt SS 02 81 13-1 Torrsubstansbestämning. 
 

2 Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och 
elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2. 
 
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. 
 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad.  
 
 

 
 

 Godkännare 

JOGR Jonna Grundström 
 

SVS Svetlana Senioukh 
 

 
 

 Utf1 

H ICP-SFMS  
 

V Våtkemi 
 

 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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1 Inledning  

1.1 Uppdrag och syfte 

DGE Mark och Miljö AB (DGE) har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Stadsskogen 

2:11 i Lindesberg.  

Undersökningen har syftat till att bedöma föroreningssituationen av marken omkring två 

skjutvallar, i närheten av Stadsskogsskolan, med avseende på metaller kopplade till tidigare 

skytteverksamhet.  

1.2 Organisation 

Uppdragsansvarig samt kvalitetssäkrare: Daniel Hellqvist, DGE 

Handläggare: Madeleine Green, DGE 

Fälttekniker: Madeleine Green och Lina Lundmark, DGE 

Borrtekniker: Tommy Jansson, Dala Miljö & Geo AB 

2 Beskrivning av objektet 

Undersökningsområdet utgör del av fastigheten Stadsskogen 2:11 och omfattar ca 1 200 m2 

(Eniro, 2019), se bilaga 1 för situationsplan. Området ligger ca 800 m väster om inloppet till 

Stora Lindessjön. 

På planområdet har det tidigare funnits en skjutbana som lades ner på 20–30-talet där rester 

från kulor som använts på skjutbanan kan ha förorsakat markföroreningar i form av metaller 

(Länsstyrelsen, 2000).  

Intill den tidigare skjutvallen finns idag en skola och en parkeringsplats (Samhällsbyggnad 

Bergslagen, 2019). 

3 Genomförande 

3.1 Provtagningsplan 

Inför utfört fältarbete har en provtagningsplan (DGE, 2019) upprättats och godkänts av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.   
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3.2 Provtagning av jord 

Jordprovtagning utfördes den 4 december 2019. Vädret var mulet med en temperatur på ca 

5°C. 

Provtagning av jord genom skruvborrning med borrbandvagn har utförts i 7 provpunkter ner 

till maximalt 2 m u my (meter under markytan). Uttag av jord utfördes halvmetersvis eller 

efter variationer i geologi med nitrilhandske och kniv. Jorden fördes direkt till av laboratoriet 

rekommenderat provtagningskärl. Uttagna prov förvarades kylt och mörkt under transport till 

laboratoriet ALS Scandinavia AB, som är ett ackrediterat laboratorium för utvalda analyser, 

se tabell 1. 

Tabell 1. Analyspaket och analysomfattning i jord. 

Analyspaket Ingående ämnen/ämnesgrupper/parameter Antal jordprov 

MS-1 Metaller i jord (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) 15 

Vid utförd undersökning noterades geologi, eventuellt avfallsinnehåll samt eventuella 

luktintryck i ett fältprotokoll (bilaga 4).  

3.3 Avsteg från provtagningsplanen 

- Djupet till berggrunden var lägre än vad som antagits i provtagningsplanen. Maximalt 

borrdjup var 2m. 

- Två provpunkter lades till, provpunkt 19SSJ06 och 19SSJ07, för ytterligare 

avgränsning.  

- För att koncentrera provtagningen till skjutvallarna flyttades den nordligaste 

(19SSJ01) och den sydligaste (19SSJ04) provpunkten till att ligga nedanför den östra 

vallen.  

4 Resultat 

4.1 Fältobservationer och fältanalyser 

Berggrunden var ytligt belägen på provtagningsområdet. Maximalt borrades det ned till 2 m u 

my, vilket skedde i provpunkt 19SSJ06 som var belägen längst söderut av provpunkterna 

mellan vallarna. Profilen i provpunkt 19SSJ06 bestod av mullhaltig sand med grus i den 

översta metern, medan resterande metern i profilen främst bestod av sandig mull. Grovt grus 

och sten påträffades i samtliga provpunkter. 

I provpunkterna 19SSJ02, 19SSJ03, 19SSJ05 samt 19SSJ07, belägna mellan vallarna, 

återfanns misstänkt fyllnadsmaterial då profilerna bestod genomgående av mullhaltig grusig 

sand utan tydliga skikt.  
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I provpunkt 19SSJ01, som var belägen nedanför den östra vallen, påträffades asfaltsrester 

samt misstänkta slaggrester på 0-0,6 m djup. Sydväst från provpunkt 19SSJ01, i provpunkt 

19SSJ04, återfanns en blandning av lera, mull, silt och sand i de första 0,15 m och därefter 

mull och sandig silt ner till borrstopp på 0,85 m.   

4.2 Analysresultat jord 

Analysresultaten för jord har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets (2009, 

reviderade 2016) generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), se bilaga 3. 

Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 5. 

Av de 15 st analyserade proven påvisades halter av bly överstigande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM (50 mg/kg TS) i provpunkt 19SSJ02 (1 480 mg/kg TS), 19SSJ04 

(177 mg/kg TS samt 1 100 mg/kg TS), 19SSJ05 (828 mg/kg TS) samt 19SSJ07 (415 mg/kg 

TS), se bilaga 3. Föroreningarna återfanns längre ner i jordskikten med undantag för 

provpunkt 19SSJ04 som även hade höga värden i det översta skiktet (177 mg/kg TS). 

Resterande analyserade metaller visade inga halter överstigande KM, se bilaga 2 och 3. 

En sammanställning av analysresultat återfinns i bilaga 4 innehållande fältprotokoll samt 

punkternas koordinater.  

4.3 Bedömning av föroreningssituation 

De påvisade halterna av bly i punkterna 19SSJ02 (1 480 mg/kg TS), 19SSJ04 (177 mg/kg TS 

samt 1 100 mg/kg TS), 19SSJ05 (828 mg/kg TS) samt 19SSJ07 (415 mg/kg TS) föranleder 

åtgärdsbehov då de överskrider riktvärdet för KM (50 mg/kg TS). I provpunkterna 19SSJ02, 

19SSJ05 samt 19SSJ07 avgränsas påvisade föroreningar av bly i djupled av ytligt belägen 

berggrund. I provpunkt 19SSJ04 nåddes berggrund vid 0,85 m djup, men eftersom endast 

uttagna prov ned till 0,2 m u my analyserades kan föroreningen inte avgränsas i djupled mer 

än till berggrundens nivå. Föroreningarna är inte avgränsade i detalj i djupled eller i plan. 

Blyföroreningen kommer troligen från de kulor som användes när skjutvallen var aktiv. I och 

med att blyföroreningarna främst påvisats i de nedre jordlagren för tre av fyra överstigande 

provpunkter är det möjligt att översta jordlagret är fyllnadsmaterial som lagts dit efter att 

skjutvallen lagts ned.   

5 Slutsatser och rekommendationer 

Inom området har bly i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM påvisats i 

provpunkterna 19SSJ02, 19SSJ04, 19SSJ05 samt 19SSJ07.  

Vi bedömer utifrån aktuell undersökning att området är förorenat av bly och att åtgärder vid 

byggnation måste vidtas för att åtgärda de höga halterna av bly för skydd av människors 

hälsa. DGE rekommenderar att en kompletterande undersökning utförs för att avgränsa 

påvisad förorening i sidled.  
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Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta 

tillsynsmyndigheten vid påträffande av förorening. DGE rekommenderar därför att denna 

rapport skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  

Senast 6 veckor innan schaktarbete påbörjas inom fastigheten Stadsskogen 2:11, ska en 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § miljö och hälsoskyddsförordningen upprättas 

och skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  

 

 

Upprättad av 

DGE Mark och Miljö, Uppsala  

 

 

Madeleine Green   Daniel Hellqvist  
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Sammanställning av analysresultat 

Tabell 1. Analysresultat för metaller i jord jämförda med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 

markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) samt farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007). Samtliga halter är angivna i mg/kg TS. Fetmarkerad halt överstiger 

laboratoriets rapporteringsgräns. Färgmarkerad halt överstiger riktvärde 

Ämne KM MKM FA 
19SSJ01 

(0-0,6) 
19SSJ01 

(0,6-1) 
19SSJ02 

(0-0,5) 

19SSJ02 
(0,5-
0,85) 

19SSJ03 
(0-0,5) 

19SSJ03 
(0,5-1) 

19SSJ04 
(0-0,15) 

19SSJ04 
(0,15-
0,2) 

19SSJ05 
(0-0,3) 

19SSJ05 
(0,3-0,7) 

19SSJ06 
(0-0,5) 

19SSJ06 
(0,5-1) 

As 10 25 1 000 0,725 0,63 0,801 0,993 0,509 <0.5 2,02 1,93 <0.5 0,771 0,766 4,37 

Ba 200 300 50 000 22,5 23,3 21,7 23,3 13,2 7,33 44,5 60,1 14,4 15,4 24,3 25,9 

Cd 0,8 12 1 000 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,152 0,315 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Co 15 35 1 000 2,59 2,28 1,84 2,83 1,06 0,392 3,8 2,36 1 0,742 1,89 1,39 

Cr 80 150 10 000 22,7 22,2 8,51 12,2 4,35 3,74 11,7 9,18 3,34 3,54 11,1 16,8 

Cu 80 200 2 500 4,86 8,53 4,26 64 2,18 1,05 10,2 17,1 2,96 39,3 4,9 6,85 

Hg 0,25 2,5 50 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Ni 40 120 1 000 5,12 4,05 3,83 12,5 1,56 0,561 5,72 5,64 2,12 1,92 2,93 2,46 

Pb 50 400 2 500 31,4 46,8 15,3 1480 9,08 7,74 177 1100 19,4 828 49,6 22,3 

V 100 200 10 000 14,8 8,07 9,68 9,96 5,43 3,1 15,8 11,7 4,53 6,09 7,72 7,81 

Zn 250 500 2 500 25,9 17,7 14,2 22 8,21 3,16 46,7 32 12,2 9,83 17,8 15,2 
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Ämne KM MKM FA 
19SSJ06 

(1-1,5) 
19SSJ07 

(0-0,5) 
19SSJ07 

(0,5-1) 

As 10 25 1 000 0,534 0,735 0,823 

Ba 200 300 50 000 15,4 19,3 21,2 

Cd 0,8 12 1 000 <0.1 <0.1 <0.1 

Co 15 35 1 000 1,08 2,03 1,9 

Cr 80 150 10 000 10,4 7,95 16,7 

Cu 80 200 2 500 2,55 5,4 20,5 

Hg 0,25 2,5 50 <0.2 <0.2 <0.2 

Ni 40 120 1 000 2,08 3,3 4,08 

Pb 50 400 2 500 20 42 415 

V 100 200 10 000 6,99 7,99 8,76 

Zn 250 500 2 500 10,5 23,2 26,7 
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Bilaga 4
Fältprotokoll, jord

Uppdragsnr: 414375

Metod: Skruvborrning

Provtagare: LIL MAG

Datum: 2019-12-04

Fältnoteringar

Övrigt

yta Gräs, stenigt Generellt: mycket sten/större grusdelar i alla 

provpunkter.

6610304.498 Lat

0-0,6 slagg, sand, asfalt 1:an flyttades till östra vallens "framsida" 161637.201 Lon

0,6-1 grövre material, morän? 105.818 Ht

1-1,30 sandig morän stopp 1,30 m

yta Skogsområde 2:an flyttades närmare vallen pga berggrund. 

Misstänkt fyllnadsmaterial genom hela profilen. 

6610310.934 Lat

0-0,5 grusig sand fyllt med sand? Mycket organiskt nere på 0,5 m 161623.961 Lon

0,5-0,85 grusig/sandig mull stopp 0,85 m 107.563 Ht

yta Skogsområde Mycket organiskt i profilen. Misstänkt fyllnadsmaterial 

genom hela profilen. 

6610305.420 Lat

0-0,5 grusig sandig mull 161630.580 Lon

0,5-1 grusig sandig mull 107.153 Ht

1-1,5 grusig sandig mull

1,5-1,90 grusig sandig mull stopp 1,90 m

yta Gräs, stenigt 4:an flyttades till östra vallens "framsida" 6610288.547 Lat

0-0,15 silt, sand, mull, lera blandning av material 161628.979 Lon

0,15-0,2 mull naturlig? 105.600 Ht

0,2-0,7 sandig silt mycket organiskt

0,7-0,85 naturlig morän? stopp 0,85 m

yta Skogsområde 5:an flyttades närmare vallen pga berggrund. 

Misstänkt fyllnadsmaterial genom hela profilen. 

6610294.567 Lat

0-0,3 mullhaltig grusig sand fyllt för länge sedan? Morän? 161613.979 Lon

0,3-0,7 mullhaltig grusig sand fyllt för länge sedan? Morän? Stopp 0,7 m 107.802 Ht

yta Skogsområde Adderad punkt mellan vallarna (sydlig riktning). 6610292.393 Lat

0-0,5 sand, mullhaltig, grus lite mer sand i detta lager 161623.249 Lon

0,5-1 mullhaltig sand 107.330 Ht

1-1,5 sandig mull

1,5-2 sandig mull stopp 2 m

Yta Skogsområde Adderad punkt mellan vallarna. Misstänkt 

fyllnadsmaterial genom hela profilen. 

6610301.197 Lat

0-0,5 sand, mullhaltig, stenig 161620.083 Lon

0,5-1 sand, mullhaltig, stenig stopp 1 m 107.582 Ht

19SSJ07

Provbetecknig

Nivå jordarter (m u my)

19SSJ01

19SSJ03

19SSJ02

Jordart

Koordinatsystem, 

höjdsystem

SWEREF 99 16 30, 

RH2000

19SSJ04

19SSJ05

19SSJ06

1
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Analysrapporter 
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Ankomstdatum 2019-12-10 DGE Mark & Miljö AB 
Utfärdad 2019-12-13 Lina Lundmark 
    
  Kungsgatan 16 
  763 32 Uppsala 
  Sweden 
 
Projekt 414375  
 
 

Analys:  MS1-JM 

 

Er beteckning 19SSJ01 

 0-0,6 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686884 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  91.0 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.725 0.252 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  22.5 5.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.59 0.63 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  22.7 4.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  4.86 1.06 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  5.12 1.43 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  31.4 6.4 mg/kg TS 2 H SVS 

V  14.8 3.1 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  25.9 4.9 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ01 

 0,6-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686885 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  72.8 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.630 0.243 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  23.3 5.4 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.28 0.55 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  22.2 4.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  8.53 1.82 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  4.05 1.07 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  46.8 9.5 mg/kg TS 2 H SVS 

V  8.07 1.71 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  17.7 3.4 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ02 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686886 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  86.9 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.801 0.280 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  21.7 5.0 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.84 0.45 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  8.51 1.72 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  4.26 0.93 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  3.83 1.03 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  15.3 3.1 mg/kg TS 2 H SVS 

V  9.68 2.05 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  14.2 2.7 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ02 

 0,5-0,85 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686887 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  83.2 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.993 0.304 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  23.3 5.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.83 0.73 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  12.2 2.4 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  64.0 13.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  12.5 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  1480 302 mg/kg TS 2 H SVS 

V  9.96 2.13 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  22.0 4.3 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ03 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686888 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  85.5 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.509 0.245 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  13.2 3.0 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.06 0.26 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  4.35 0.88 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  2.18 0.47 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  1.56 0.49 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  9.08 1.86 mg/kg TS 2 H SVS 

V  5.43 1.15 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  8.21 1.83 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ03 

 0,5-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686889 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  82.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  <0.5  mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  7.33 1.72 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  0.392 0.107 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  3.74 0.74 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  1.05 0.23 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  0.561 0.159 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  7.74 1.59 mg/kg TS 2 H SVS 

V  3.10 0.67 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  3.16 0.72 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ04 

 0-0,15 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686890 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  77.0 2.0 % 1 V JOGR 

As  2.02 0.57 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  44.5 10.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  0.152 0.037 mg/kg TS 2 H SVS 

Co  3.80 0.92 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  11.7 2.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  10.2 2.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  5.72 1.52 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  177 36 mg/kg TS 2 H SVS 

V  15.8 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  46.7 9.2 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ04 

 0,15-0,2 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686891 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  55.0 2.0 % 1 V JOGR 

As  1.93 0.54 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  60.1 13.7 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  0.315 0.074 mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.36 0.57 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  9.18 1.90 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  17.1 3.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  5.64 1.50 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  1100 227 mg/kg TS 2 H SVS 

V  11.7 2.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  32.0 6.4 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ05 

 0-0,3 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686892 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  78.8 2.0 % 1 V JOGR 

As  <0.5  mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  14.4 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.00 0.26 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  3.34 0.73 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  2.96 0.67 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.12 0.56 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  19.4 4.0 mg/kg TS 2 H SVS 

V  4.53 0.96 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  12.2 2.6 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ05 

 0,3-0,7 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686893 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  76.3 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.771 0.252 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  15.4 3.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  0.742 0.194 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  3.54 0.72 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  39.3 8.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  1.92 0.50 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  828 170 mg/kg TS 2 H SVS 

V  6.09 1.34 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  9.83 1.90 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ06 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686894 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  83.1 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.766 0.255 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  24.3 5.6 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.89 0.47 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  11.1 2.2 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  4.90 1.04 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.93 0.79 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  49.6 10.3 mg/kg TS 2 H SVS 

V  7.72 1.64 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  17.8 3.5 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ06 

 0,5-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686895 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  81.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  4.37 1.20 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  25.9 6.0 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.39 0.34 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  16.8 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  6.85 1.46 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.46 0.66 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  22.3 4.6 mg/kg TS 2 H SVS 

V  7.81 1.69 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  15.2 3.0 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ06 

 1-1,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686896 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  79.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.534 0.219 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  15.4 3.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.08 0.26 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  10.4 2.1 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  2.55 0.55 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  2.08 0.60 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  20.0 4.1 mg/kg TS 2 H SVS 

V  6.99 1.50 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  10.5 2.0 mg/kg TS 2 H SVS 

 
 

Er beteckning 19SSJ07 

 0-0,5 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686897 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  87.1 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.735 0.261 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  19.3 4.5 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  2.03 0.49 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  7.95 1.61 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  5.40 1.13 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  3.30 0.87 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  42.0 8.6 mg/kg TS 2 H SVS 

V  7.99 1.69 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  23.2 4.4 mg/kg TS 2 H SVS 
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Er beteckning 19SSJ07 

 0,5-1 

Provtagare Lina Lundmark 

Provtagningsdatum 2019-12-04 

 

Labnummer U11686898 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

TS  87.4 2.0 % 1 V JOGR 

As  0.823 0.301 mg/kg TS 2 H SVS 

Ba  21.2 4.9 mg/kg TS 2 H SVS 

Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SVS 

Co  1.90 0.46 mg/kg TS 2 H SVS 

Cr  16.7 3.3 mg/kg TS 2 H SVS 

Cu  20.5 4.4 mg/kg TS 2 H SVS 

Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SVS 

Ni  4.08 1.18 mg/kg TS 2 H SVS 

Pb  415 85 mg/kg TS 2 H SVS 

V  8.76 1.98 mg/kg TS 2 H SVS 

Zn  26.7 5.1 mg/kg TS 2 H SVS 
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 Metod 

1 Analys enligt SS 02 81 13-1 Torrsubstansbestämning. 
 

2 Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och 
elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2. 
 
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. 
 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad.  
 
 

 
 

 Godkännare 

JOGR Jonna Grundström 
 

SVS Svetlana Senioukh 
 

 
 

 Utf1 

H ICP-SFMS  
 

V Våtkemi 
 

 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : PM avgränsning

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen, Lindesberg 

PM  

Datum: 2020-06-04 
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DGE Mark och Miljö AB 
Tel: +46 (0)771 48 00 48 
E-post: info@dge.se 
Hemsida: www.dge.se 

Kalmar 
Norra Långgatan 1 
Box 258, 391 23 Kalmar 
Tel: +46 (0)480 47 71 15 

Göteborg 
Gullbergs Strandgata 9 
411 04 Göteborg 
Tel: +46 (0)31 18 30 15 

Malmö 
Husargatan 3 
211 28 Malmö 
Tel: +46 (0)40 685 89 90 

Uppsala 
Kungsgatan 16 
753 32 Uppsala 
Tel: +46 (0)70 948 83 75 

     

 DGE Mark och Miljö is a member of DGE Group and Inogen Environmental Alliance 

 

 

PM Stadsskogen avgränsning 

Uppdragsnummer: 414375 

 

Uppdragsnamn: Stadsskogen  

 

Fastighet: Stadsskogen 2:11 m.fl.  

Uppdragsgivare: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 

Kontaktperson:  

Björn Nettelbladt 

Telefon: 0581-817 45 

E-post: bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se 

Uppdragsledare: Daniel Hellqvist 

 

Handläggare: Lina Lundmark 

 

Fälttekniker: Lina Lundmark, Madeleine 

Green 

 

Kvalitetsansvarig: Daniel Hellqvist 
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1 Inledning  

1.1 Uppdrag och syfte 

DGE Mark och Miljö AB (DGE) har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen utfört en miljöteknisk markundersökning på del av fastigheterna Stadsskogen 2:11 

och 1:1 i Lindesberg, i syfte att avgränsa påvisad blyförorening (DGE, 2019) i plan och 

djupled.  

1.2 Organisation 

Uppdragsansvarig samt kvalitetssäkrare: Daniel Hellqvist, DGE 

Handläggare: Lina Lundmark, DGE 

Fälttekniker: Madeleine Green och Lina Lundmark, DGE 

Kontakt grävmaskinist: Roland Haglund, Lindesberg Schakt AB 

2 Beskrivning av objektet 

Planområdet utgör del av fastigheterna Stadsskogen 2:11 och Stadsskogen 1:1 i Lindesbergs 

kommun och är knappt 71 000 m2 stort. Det aktuella undersökningsområdet omfattar ca 3 000 

m2 (Eniro, 2020). Området ligger ca 800 m väster om inloppet till Stora Lindessjön. 

På planområdet har det tidigare funnits en skjutbana som lades ner på 20-30-talet. I en tidigare 

undersökning av DGE (2019) vid de tidigare skjutvallarna påvisades halter av bly i jord 

överstigande MKM i 4 provpunkter.  

Området där den tidigare skjutbanan var belägen består idag utav skogsmark, en skola och en 

parkeringsplats (Samhällsbyggnad Bergslagen, 2019).  

3 Genomförande 

3.1 Provtagningsplan 

Inför utfört fältarbete har en provtagningsplan upprättats (DGE, 2020) och godkänts av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.   

3.2 Provtagning av jord 

Jordprovtagning utfördes 7 april 2020. Vädret var mulet med en temperatur på ca 7°C. Ett 

fotografi från undersökningstillfället på de tidigare vallarna visas i Figur 1 nedan. Vid utförd 

undersökning noterades geologi, eventuellt avfallsinnehåll samt eventuella luktintryck i ett 

fältprotokoll, se bilaga 4.  
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Figur 1. Främre respektive bakre skjutvallen på fastigheten Stadsskogen 2:11, fotografi taget i samband med 

fältundersökning 7 april 2020. 

Provtagning av jord genom grävning med grävmaskin utfördes i 14 punkter ner till maximalt 

2 m u my (meter under markytan), se situationsplan i bilaga 1 för provpunkternas placering. 

Jord uttogs halvmetersvis eller efter variationer i geologi med nitrilhandske och kniv. Jorden 

fördes direkt till av laboratoriet rekommenderat provtagningskärl. Uttagna prov förvarades 

kylt och mörkt under transport till laboratoriet ALS Scandinavia AB, som är ett ackrediterat 

laboratorium för utvalda analyser, se Tabell 1. 

Tabell 1. Analyspaket och analysomfattning i jord. 

Analyspaket Ingående ämnen/ämnesgrupper/parameter 

MS-1 Metaller i jord (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) 

I enlighet med provtagningsplan analyserades inledningsvis prov från punkterna 20SS01, 

20SS02, 20SS03, 20SS04, 20SS05, 20SS06, 20SS07 och 20SS13, samt prov från tidigare 

genomförd provtagning avseende punkt 19SSJ04 (DGE, 2019). Därefter analyserades fler 
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prov från tidigare nämnda punkter samt från övriga punkter 20SS08, 20SS09, 20SS10, 

20SS11, 20SS12 och 20SS14, belägna på ett större avstånd från tidigare påvisad 

blyförorening. 

3.3 Avsteg från provtagningsplanen 

- Punkt 20SS13 flyttades cirka 5 m nordväst till ett område ämnad för rabatt, då den 

planerade provtagningsytan var beklädd med buskage som hindrade framkomligheten 

för grävmaskinen. Grävning avslutades vid ca 1 m u my då det påträffades 

varningsband för ledning, samt på grund av stora stenblock. 

- En provpunkt lades till, provpunkt 20SS14, för att täcka in området i nordvästlig 

riktning. 

4 Resultat 

4.1 Fältobservationer 

I provpunkterna 20SS06, 20SS08, 20SS09, 20SS10 och 20SS14, belägna på planområdets 

västra sida, nåddes berggrund vid 0,2-0,5 m u my. Profilerna bestod överlag av naturligt 

material, mull med inslag av sand.  

Mellan de två vallarna, i provpunkterna 20SS03, 20SS04 och 20SS05, var det möjligt att 

gräva djupare. Maximalt grävdes ner till 2 m u my, vilket skedde i provpunkt 20SS05, 

belägen mest norrut av provpunkterna mellan vallarna. I provpunkterna 20SS03-20SS05 

återfanns misstänkt fyllnadsmaterial då profilerna bestod genomgående av mullhaltig grusig 

sand utan tydliga skikt.  

I provpunkt 20SS01, söder om vallarna, påträffades misstänkt fyllnadsmaterial av ljusbrun 

sand utan tydliga skikt ner till 1,5 m u my, där det tog stopp på grund av stenblock/berggrund. 

Söder om vallarna, i provpunkt 20SS02 och 20SS12, påträffades mörkbrun mull med inslag 

av sand ner till 1 m u my respektive mullhaltig sand ner till 0,5 m u my.  

I provpunkt 20SS07, norr om vallarna, påträffades mullrik jord det översta skiktet (0-0,5 m u 

my) och mullhaltig sand djupare ner i profilen (0,5-1 m u my). I 20SS11 återfanns mullhaltig 

sand i översta skiktet av profilen (0-0,5 m u my) och misstänkt fyllnadsmaterial djupare i 

profilen bestående av finare ljusbrun sand. Vid 1,5 m u my tog det stopp p.g.a. påträffande av 

stora stenblock/berggrund. 

Öster om vallarna, i provpunkt 20SS13, påträffades misstänkt fyllnadsmaterial utan tydliga 

skikt, bestående av siltig sand med inslag av organiskt material. Vid 1 m u my påträffades 

stora stenblock. 

I samtliga provpunkter påträffades grovt grus och sten i varierande storlek. Se bilaga 1 för 

punkternas placering och bilaga 4 för fältprotokoll. 
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4.2 Analysresultat jord 

Analysresultaten för jord har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets (2016) 

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM), samt Avfall Sveriges (2007) bedömningsgrunder för farligt avfall (FA), se bilaga 2. 

Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 5. 

Av de 28 st analyserade proven påvisades föroreningshalter överskridande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM i 25 prov.  

I samtliga punkter påvisades förhöjda halter av bly, med undantag för i punkt 20SS11, där 

påvisade halter var under riktvärdet för KM. 

I provpunkt 20SS03, 20SS04 och 20SS05, belägna mellan de två vallarna, samt 20SS06 

belägen strax norr om vallarna, påvisades halter av bly överstigande riktvärdet för farligt 

avfall (FA), 2500 mg/kg TS (Avfall Sverige, 2007). I 20SS03 påvisades halter av bly 

överstigande FA i hela profilen ned till 1,7 m u my, där högst halter uppmättes i det översta 

skiktet (27 400 mg/kg TS). I 20SS04 påvisades högst halt (30 400 mg/kg TS) vid 0,5-1 m u 

my, och i 20SS05 påvisades högst halt på djupet 0-0,5 m (7070 mg/kg TS). I provpunkt 

20SS06 kunde enbart ytligt prov uttas, 0-0,5 m u my, där det påvisades halter av bly 

överstigande FA (5770 mg/kg TS).  

I provpunkt 20SS07, belägen norr om vallarna, påvisades halter av bly (724 mg/kg TS) vid 0-

0,5 m u my överstigande riktvärdet för MKM (400 mg/kg TS). I det underliggande skiktet 

0,5-1 m u my underskred påvisade halter av bly (245 mg/kg TS) MKM, men 

föroreningshalten var över riktvärdet för KM (50 mg/kg TS). Söder om vallarna, i provpunkt 

20SS02, påvisades halter av bly (260 mg/kg TS) vid 0-0,5 m u my överstigande KM. I det 

djupare skiktet 0,5-1 m u my i 20SS02 påvisades halter av bly (1860 mg/kg TS) 

överskridande MKM. Öster om vallarna i 20SS13 påvisades inga förhöjda halter av bly vid 0-

0,5 m u my, men vid 0-0,5 m u my översteg påvisade halter av bly (204 mg/kg TS) riktvärdet 

för KM. 

Förhöjda halter av bly överskridande KM påvisades i provpunkt 20SS12 (222 mg/kg TS), 

belägen söder om vallarna, samt i provpunkt 20SS09 (225 mg/kg TS) och 20SS10 (289 mg/kg 

TS), belägna väster om vallarna. I provpunkt 20SS08, belägen sydväst om vallarna, samt 

20SS14, nordväst om vallarna, påvisades halter av bly (654 respektive 1970 mg/kg TS) 

överstigande riktvärdet för MKM. 

Därtill påvisades förhöjda halter av koppar och/eller nickel i provpunkt 20SS03, 20SS04, 

20SS05, 20SS06, 20SS07, 20SS08 och 20SS10. Halter av koppar överstigande MKM (200 

mg/kg TS) påvisades i provpunkt 20SS03 vid 0-0,5 m u my (418 mg/kg TS) samt 0,5-1 m u 

my (308 mg/kg TS), i djupare prov 1-1,7 m u my översteg påvisade halter (154 mg/kg TS) 

riktvärdet för KM (80 mg/kg TS). I 20SS04 påvisades halter av koppar överstigande MKM i 

samtliga analyserade prov (263-289 mg/kg TS). I 20SS05 översteg påvisade halter av koppar 

MKM vid 0,5-1 m u my (244 mg/kg TS), i djupare prov var halterna över KM men under 

MKM. I 20SS06 och 20SS10 påvisades halter av koppar överstigande KM, men under MKM. 

I punkt 20SS08 påvisades halter överstigande MKM (343 mg/kg TS). Halter av Nickel 
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överstigande KM (40 mg/kg TS), men under MKM (120 mg/kg TS) påvisades i 20SS03 (48,6 

mg/kg TS), 20SS05 (69,8 mg/kg TS) samt 20SS07 (49 mg/kg TS). 

En sammanställning av analysresultat återfinns i bilaga 2 och för fältprotokoll inklusive 

punkternas koordinater hänvisas till bilaga 4. 

4.3 Bedömning av föroreningssituation 

De förhöjda halterna av bly i punkterna 20SS01, 20SS02, 20SS03, 20SS04, 20SS05, 20SS06, 

20SS07, 20SS08, 20SS09, 20SS10, 20SS12, 20SS13, 20SS14 samt 19SSJ04 (DGE, 2019) 

föranleder åtgärdsbehov då de överskrider riktvärdet för KM (50 mg/kg TS).  

Genomförd undersökning visade att högst halter av metaller påvisades mellan de tidigare 

vallarna, utanför vallområdet påvisades lägre halter. 

Påvisade metallföroreningar i området kommer troligen från de kulor som användes när 

skjutvallen var aktiv. De anmärkningsvärt höga resultaten för bly i provpunkterna 20SS03-

20SS06 skulle kunna förklaras av att ammunition och kulor ansamlats i delar av området 

mellan skjutvallarna, och att blyhagel kommit med i proven. Förmodligen har det inte skjutits 

homogent, varpå uppmätta halter i provtagningspunkterna mellan vallarna varierar. Dessutom 

verkar marken mellan vallarna ha grävts om, då materialet i provpunkterna såg omblandat ut 

enligt fältprotokoll, se bilaga 4. 

Påvisade föroreningar i provpunkterna 20SS02, 20SS06, 20SS07, 20SS08, 20SS09, 20SS10, 

20SS12 och 20SS14 är avgränsade i djupled av ytligt belägen berggrund, ca 0,5-1 m u my. 

För provpunkt 20SS03-20SS05 påvisades förhöjda halter av bly ner till det maximala 

grävdjupet, ca 2 m u my, varpå en avgränsning i djupled inte kan genomföras. Likaså kan inte 

en avgränsning i djupled göras för provpunkt 20SS01 och 20SS11, då förorening potentiellt 

skulle kunna påvisas djupare ner i profilen eftersom jordprofilen saknade tydliga skikt och 

troligen är fyllnadsmaterial. 

Punkt 20SS11, belägen norr om vallområdet, kan sägas avgränsa påvisad förorening i plan, då 

inga förhöjda blyhalter påvisades i denna punkt. Eftersom förhöjda halter av metaller har 

påvisats i resterande undersökningspunkter, även i de punkter belägna på ett större avstånd 

från skjutvallarna, kan en avgränsning i plan inte genomföras för dessa punkter. Detta innebär 

att påvisade föroreningar i vallområdet inte är avgränsade i detalj i plan eller djupled.  

För att kunna få en bild över hur långt föroreningen spridit sig på området, och därmed kunna 

avgränsa påvisad förorening i plan och i djupled, behöver fler prov att uttas på ett större 

avstånd från de punkter där förhöjda halter av metaller påvisats. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Inom området har förhöjda halter av bly påvisats i samtliga punkter, förutom i 20SS11, 

överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden (2011) för känslig markanvändning 

(KM). Emellanåt överskrider påvisade halter även riktvärdet för mindre känslig 

markanvändning (MKM), samt Avfall Sveriges (2007) bedömningsgrunder för farligt avfall 

(FA). Därtill har förhöjda halter av koppar och nickel påvisats i 6 undersökningspunkter. 

Påvisade föroreningar i provpunkterna 20SS02, 20SS06, 20SS07, 20SS08, 20SS09, 20SS10, 

20SS12 och 20SS14 är avgränsade i djupled av ytligt belägen berggrund, belägen ca 0,5-1 m 

u my. För resterande provpunkter har en avgränsning i djupled inte kunnat genomföras. 

Vidare har en avgränsning i plan inte kunnat genomföras, med undantag för i 20SS11, som 

kan sägas avgränsa påvisad förorening i plan då inga förhöjda halter uppmättes i den punkten. 

Utifrån aktuell undersökning bedöms det att området är förorenat av bly, koppar och nickel 

och att åtgärder vid byggnation måste vidtas för att åtgärda förhöjda halter av påvisade 

föroreningar för skydd av människors hälsa.  

DGE rekommenderar att i första hand ta fram platsspecifika riktvärden för området. Vidare 

anser DGE att området kan börja saneras, där löpande miljökontroll avgör i vilken utbredning 

schaktarbetet behöver bedrivas.  

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta 

tillsynsmyndigheten vid påträffande av förorening. DGE rekommenderar därför att denna 

rapport skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  

Senast 6 veckor innan schaktarbete påbörjas inom fastigheten Stadsskogen 2:11 m.fl., ska en 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § miljö och hälsoskyddsförordningen upprättas 

och skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  

 

 

 

Lina Lundmark 
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753 32 Uppsala

StadsskogenTeckenförklaring:

Tidigare skruvborrprovpunkter, understigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden

19SSJ02

19SSJ01
19SSJ0319SSJ07

19SSJ05

19SSJ06
19SSJ04

Tidigare skruvborrprovpunkter, överstigande MKM

Planerade provpunkter med grävmaskin 
för avgränsning av förorening

20SS01

20SS02

20SS03

20SS04

20SS05

20SS06

20SS07

20SS08

20SS09

20SS10

20SS11

20SS13

20SS12

20SS14
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Sammanställning av analysresultat 

Tabell 1. Analysresultat för metaller i jord jämförda med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 

markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) samt farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007). Samtliga halter är angivna i mg/kg TS. Fetmarkerad halt överstiger 

laboratoriets rapporteringsgräns. Färgmarkerad halt överstiger riktvärde 

Ämne KM MKM FA 
20SS01 
(0-0,5) 

20SS01 
(0,5-1) 

20SS02 
(0-0,5) 

20SS02 
(0,5-1) 

20SS03 
(0-0,5) 

20SS03 
(0,5-1) 

20SS03 
(1-1,7) 

20SS04 
(0-0,5) 

20SS04 
(0,5-1) 

20SS04 
(1-1,5) 

20SS04 
(1,5-1,9) 

20SS05 
(0-0,5) 

As 10 25 1 000 <0,5 0,896 4,96 2,98 1,15 2,69 0,808 1,27 1,71 1,94 1,99 0,881 

Ba 200 300 50 000 14,1 13,2 18,7 29 11,9 16,7 13,3 16,4 29,8 21,3 17,9 22,8 

Cd 0,8 12 1 000 <0,1 <0,1 0,207 0,285 <0,1 0,148 <0,1 <0,1 <0,1 0,177 0,154 <0,1 

Co 15 35 1 000 2,15 1,84 0,873 2,28 2,66 2,51 1,83 2,84 3,86 2,55 2,67 2,30 

Cr 80 150 10 000 5,24 6,02 10,4 37 5,03 9,26 4,60 7,25 10,2 5,98 5,86 6,36 

Cu 80 200 2 500 3,48 6,99 28,2 36,7 418 308 154 271 263 281 289 52,6 

Hg 0,25 2,5 50 <0,2 <0,2 0,240 0,209 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ni 40 120 1 000 2,52 3,45 9,26 16,7 36,2 48,6 16,5 29,2 35,2 38,7 33,5 8,16 

Pb 50 400 2 500 6,56 193 260 1860 27400 23400 6480 15400 30400 691 727 7070 

V 100 200 10 000 8,76 9,24 11,2 15,6 9,76 13,6 9,23 11,3 16,2 11,2 10,7 11,7 

Zn 250 500 2 500 13,6 15,7 16,3 19,2 44,1 68,8 24,6 46,1 40,7 34,6 32,4 26,4 
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Ämne KM MKM FA 
20SS05 
(0,5-1) 

20SS05 
(1-1,5) 

20SS05 
(1,5-2) 

20SS06 
(0-0,5) 

20SS07 
(0-0,5) 

20SS07 
(0,5-1) 

20SS08 
(0-0,2) 

20SS09 
(0-0,5) 

20SS10 
(0-0,5) 

20SS11 
(0-0,5) 

20SS11 
(0,5-1) 

As 10 25 1 000 1,48 1,2 1,43 4,96 4,31 1,78 2,52 2,14 3,89 0,738 0,595 

Ba 200 300 50 000 29,7 11,8 18 29,8 40,6 25,7 18,2 14,6 11,4 12 12,6 

Cd 0,8 12 1 000 <0,1 0,135 0,161 0,204 0,470 0,211 0,159 0,132 0,137 0,105 <0,1 

Co 15 35 1 000 3,37 2,03 2,12 1,11 2,09 1,79 0,723 0,669 1,15 1,53 1,60 

Cr 80 150 10 000 7,52 3,96 4,18 10,6 10,4 16,7 3,82 2,3 8,37 5,86 9,01 

Cu 80 200 2 500 244 141 145 122 79,8 64,4 343 69,8 123 2,63 2,69 

Hg 0,25 2,5 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ni 40 120 1 000 69,8 21,4 22,4 24,4 49,0 20 13,6 11,3 12,4 2,54 2,69 

Pb 50 400 2 500 6700 2790 186 5770 724 245 654 225 289 17,7 13,0 

V 100 200 10 000 12,9 7,93 8,07 33,7 10,5 14,3 8,78 9,55 13,3 8,28 7,80 

Zn 250 500 2 500 51,8 21,8 25,6 20,8 169 17 22,3 9,48 13,2 17,9 20,9 
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Ämne KM MKM FA 
20SS12 
(0-0,5) 

20SS13 
(0-0,5) 

20SS13 
(0,5-1) 

20SS14 
(0-0,5) 

19SSJ04
(0,2-0,85) 

 

As 10 25 1 000 2,07 1,26 0,750 2,2 3,20  

Ba 200 300 50 000 14,4 35,8 18,4 17,4 27,3  

Cd 0,8 12 1 000 0,158 <0,1 <0,1 0,251 <0,100  

Co 15 35 1 000 1,26 3,12 1,94 0,505 2,88  

Cr 80 150 10 000 8,43 8,69 7,42 3,01 41,9  

Cu 80 200 2 500 4,76 6,42 4,97 79,4 6,60  

Hg 0,25 2,5 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,200  

Ni 40 120 1 000 3,52 5,23 3,10 9,52 12,6  

Pb 50 400 2 500 222 42,7 204 1970 59,7  

V 100 200 10 000 19,8 15,5 10,5 6,2 26,4  

Zn 250 500 2 500 16,8 29,7 14,0 12,4 14,5  
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FÖRORENINGSSITUATION

Uppdragsnr: 414375

Bilaga: 3
Ritning nr: 

2020-06-02LIL
Datum:Ritad av:

Kungsgatan 16
753 32 Uppsala

Stadsskogen

Teckenförklaring:
Provpunkter understigande Naturvårdsverkets generella riktvärden 
(19SSJXX tidigare skruvborrprovpunkter DGE (2019))

19SSJ02

19SSJ01
19SSJ03

19SSJ07

19SSJ05
19SSJ06

19SSJ04

Provpunkter överstigande riktvärdet för MKM 
(19SSJXX tidigare skruvborrprovpunkter DGE (2019))

20SS01

20SS02

20SS03

20SS04

20SS05

20SS06

20SS07

20SS08

20SS09

20SS10

20SS11

20SS13

20SS12

20SS14

Provpunkter överstigande riktvärdet för KM

Provpunkter överstigande Farligt avfall (FA)

Stadsskogen 2:11

Stadsskogen 1:1

Stadsskogen 2:8

Fastighetsgränser

Tidigare skjutvallar
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Bilaga 4
Fältprotokoll, jord

Uppdragsnr: 414375

Metod: Grävmaskin

Provtagare: LIL MAG

Datum: 2020-04-07

Fältnoteringar

Övrigt

20SS01 6610276.509 Lat

yta Skogsområde generellt: stora stenar/stenblock i samtliga punkter, 

ytlig berggrund 161618.071 Lon

0-0,5 ljusbrun sand möjligtvis fyll 106.177 Ht

0,5-1 ljusbrun sand möjligtvis fyll

1-1,5 ljusbrun sand möjligtvis fyll, stopp p.g.a berg

20SS02 6610282.528 Lat

yta Skogsområde 161599.511 Lon

0-0,5 mörkbrun sandig mull naturligt 107.202 Ht

0,5-1 mörkbrun sandig mull naturligt, stopp p.g.a berg

20SS03 6610299.212 Lat

yta Skogsområde troligtvis fyll, omblandat 161607.200 Lon

0-0,5 grusig mullhaltig sand 109.461 Ht

0,5-1 grusig mullhaltig sand

1-1,7 grusig mullhaltig sand

20SS04 6610308.328 Lat

yta Skogsområde troligtvis fyll, omblandat 161613.180 Lon

0-0,5 grusig mullhaltig sand 109.355 Ht

0,5-1 grusig lerig sand

1-1,5 grusig sand inslag av svart material

1,5-1,9 grusig sand

20SS05 6610314.500 Lat

yta Skogsområde troligtvis fyll, omblandat 161618.722 Lon

0-0,5 grusig sand 108.850 Ht

0,5-1 grusig sand

1-1,5 grusig sand

1,5-2 grusig sand

20SS06 6610326.064 Lat

yta Skogsområde 161620.529 Lon

0-0,5 mull stopp p.g.a berg 107.803 Ht

20SS07 6610325.187 Lat

Yta Skogsområde 161630.259 Lon

0-0,5 mull 107.083 Ht

0,5-1 sandig mull stopp p.g.a block/berg

20SS08 6610293.965 Lat

Yta Skogsområde stickprov 161596.247 Lon
0-0,2 mull, inslag av sand ytlig berggrund, grävstopp 109.568 Ht

20SS09 6610309.165 Lat

Yta Skogsområde 161597.758 Lon
0-0,5 siltig sand, mull stopp p.g.a berg 110.098 Ht

20SS10 6610321.207 Lat

Yta Skogsområde 161604.927 Lon
0-0,5 mullhaltig sand stopp p.g.a berg 109.555 Ht

20SS11 6610332.518 Lat

Yta Skogsområde 161632.606 Lon

0-0,5 mull, sand 106.791 Ht

0,5-1 finare sand troligtvis fyll

1-1,5 finare sand troligtvis fyll, stopp p.g.a block/berg

20SS12 6610268.242 Lat

Yta Skogsområde 161594.308 Lon
0-0,5 grusig sandig mull rödbrun färg, mycket inslag av sten, stopp p.g.a berg 106.353 Ht

20SS13 6610286.729 Lat

Yta Rabatt flyttades något nordväst p.g.a bättre framkomlighet 161636.803 Lon

0-0,5 sand troligtvis fyll 105.149 Ht

0,5-1 siltig sand, org. Mat. stannade p.g.a stort block samt varningsband för 

elledning

20SS14 6610333.505 Lat

Yta Skogsområde extrapunkt, norr om pkt 20SS10 161611.718 Lon

0-0,5 mull, inslag av sand stopp p.g.a berg 108.943 Ht

Koordinatsystem, 

höjdsystem

SWEREF 99 15 00, RH2000

Jordart
Provbetecknig

Nivå jordarter (m u my)
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2003022 Sida : 1 av 8

DGE Mark och Miljö AB StadsskogenProjektKund : :

Lina Lundmark BeställningsnummerKontakt 414375: :

Kungsgatan 16Adress Lina LundmarkProvtagare: :

753 32 Uppsala Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-04-09  08:00:

E-post lina.lundmark@dge.se 2020-04-14Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-04-17  15:23: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 13: :

HL2020SE-DGE-MOM0001 (OF190203)Offertnummer 13Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2003022

DGE Mark och Miljö AB

Analysresultat

20SS01 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-001

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.500<0.5 LE---- MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.1 LE± 1.41 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.15 LE± 0.22 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.24 LE± 0.53 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3003.48 LE± 0.40 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.52 LE± 0.26 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.56 LE± 0.66 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.76 LE± 0.88 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.6 LE± 1.40 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1093.3 LE---- MS-1

20SS02 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-002

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.96 LE± 0.50 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.7 LE± 1.87 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.207 LE± 0.02 MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.873 LE± 0.09 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.4 LE± 1.04 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30028.2 LE± 2.83 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.240 LE± 0.05 MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.26 LE± 0.93 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00260 LE± 26.00 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.2 LE± 1.12 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.3 LE± 1.65 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1045.7 LE---- MS-1
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Ordernummer :

:Kund

ST2003022

DGE Mark och Miljö AB

20SS03 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-003

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.15 LE± 0.12 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.9 LE± 1.19 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.66 LE± 0.27 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.03 LE± 0.50 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300418 LE± 41.80 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20036.2 LE± 3.62 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0027400 LE± 

2740.00

MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.76 LE± 0.98 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0044.1 LE± 4.42 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1092.9 LE---- MS-1

20SS03 0,5-1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-004

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.69 LE± 0.27 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.7 LE± 1.67 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.148 LE± 0.02 MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.51 LE± 0.25 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.26 LE± 0.93 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300308 LE± 30.80 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20048.6 LE± 4.87 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0023400 LE± 

2340.00

MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.6 LE± 1.36 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0068.8 LE± 6.88 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1084.9 LE---- MS-1
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Ordernummer :

:Kund

ST2003022

DGE Mark och Miljö AB

20SS03 1-1,7ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-005

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.808 LE± 0.08 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.3 LE± 1.33 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.83 LE± 0.18 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.60 LE± 0.46 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300154 LE± 15.40 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.5 LE± 1.65 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006480 LE± 648.00 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.23 LE± 0.92 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0024.6 LE± 2.48 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1088.9 LE---- MS-1

20SS04 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-006

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.27 LE± 0.13 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.4 LE± 1.64 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.84 LE± 0.28 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.25 LE± 0.73 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300271 LE± 27.10 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.2 LE± 2.92 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015400 LE± 

1540.00

MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.3 LE± 1.13 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0046.1 LE± 4.62 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1089.0 LE---- MS-1
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Ordernummer :

:Kund

ST2003022

DGE Mark och Miljö AB

20SS04 0,5-1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-007

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.71 LE± 0.17 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.8 LE± 2.98 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.86 LE± 0.39 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.2 LE± 1.02 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300263 LE± 26.30 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20035.2 LE± 3.52 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0030400 LE± 

3040.00

MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.2 LE± 1.62 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0040.7 LE± 4.08 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1087.3 LE---- MS-1

20SS05 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-008

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.881 LE± 0.09 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.8 LE± 2.28 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.30 LE± 0.23 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.36 LE± 0.64 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30052.6 LE± 5.26 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.16 LE± 0.82 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007070 LE± 707.00 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.7 LE± 1.17 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0026.4 LE± 2.66 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1089.9 LE---- MS-1
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Ordernummer :

:Kund

ST2003022

DGE Mark och Miljö AB

20SS05 0,5-1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-009

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.48 LE± 0.15 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.7 LE± 2.97 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.37 LE± 0.34 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.52 LE± 0.75 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300244 LE± 24.40 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20069.8 LE± 6.98 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006700 LE± 670.00 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.9 LE± 1.29 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0051.8 LE± 5.19 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1080.2 LE---- MS-1

20SS06 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-010

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.96 LE± 0.50 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.8 LE± 2.98 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.204 LE± 0.02 MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.11 LE± 0.11 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.6 LE± 1.06 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300122 LE± 12.20 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20024.4 LE± 2.44 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005770 LE± 577.00 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20033.7 LE± 3.37 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.8 LE± 2.10 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1045.4 LE---- MS-1
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:Kund

ST2003022

DGE Mark och Miljö AB

20SS07 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-011

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.31 LE± 0.43 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0040.6 LE± 4.06 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.470 LE± 0.05 MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.09 LE± 0.21 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.4 LE± 1.04 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30079.8 LE± 7.98 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20049.0 LE± 4.90 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00724 LE± 72.40 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.5 LE± 1.05 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00169 LE± 16.90 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1029.7 LE---- MS-1

20SS13 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-012

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.26 LE± 0.13 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0035.8 LE± 3.58 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.12 LE± 0.31 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.69 LE± 0.87 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3006.42 LE± 0.67 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.23 LE± 0.53 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0042.7 LE± 4.27 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20015.5 LE± 1.55 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.7 LE± 2.98 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1088.3 LE---- MS-1
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Ordernummer :

:Kund

ST2003022

DGE Mark och Miljö AB

20SS13 0,5-1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003022-013

2020-04-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE---- MS-1

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE---- MS-1

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE---- MS-1

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.750 LE± 0.08 MS-1

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.4 LE± 1.84 MS-1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE---- MS-1

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.94 LE± 0.20 MS-1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.42 LE± 0.74 MS-1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3004.97 LE± 0.53 MS-1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE---- MS-1

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.10 LE± 0.31 MS-1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00204 LE± 20.40 MS-1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.5 LE± 1.05 MS-1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.0 LE± 1.43 MS-1

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1083.8 LE---- MS-1

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning med 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Tecknet före resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverntör

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the expression 

of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en 

konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare 

information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad utav: Swedac SS-EN ISO/IEC 17025 

Ackrediteringsnummer: 2030
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2003270 Sida : 1 av 2

DGE Mark och Miljö AB StadsskogenProjektKund : :

Lina Lundmark BeställningsnummerKontakt ----: :

Kungsgatan 16Adress ----Provtagare: :

753 32 Uppsala Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-04-14  15:00:

E-post lina.lundmark@dge.se 2020-04-18Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-04-21  11:30: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 1: :

HL2020SE-DGE-MOM0001 (OF190203)Offertnummer 1Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2003270

DGE Mark och Miljö AB

Analysresultat

19SSJ04 0,2-0,85ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2003270-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1056.0 ST± 3.36 MS-1

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.20 ST± 0.64 MS-1

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0027.3 ST± 4.92 MS-1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 ST---- MS-1

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20041.9 ST± 7.12 MS-1

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1002.88 ST± 0.49 MS-1

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3006.60 ST± 1.12 MS-1

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0059.7 ST± 11.90 MS-1

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 ST---- MS-1

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20012.6 ST± 2.26 MS-1

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20026.4 ST± 5.28 MS-1

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0014.5 ST± 2.46 MS-1

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utförd före analys. 

Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.

Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.

MS-1

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Beredningsmetoder Metod

Enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Tecknet före resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverntör

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the expression 

of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en 

konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare 

information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad utav: Swedac SS-EN ISO/IEC 

17025 Ackrediteringsnummer: 2030
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : LE2001008 Sida : 1 av 8

DGE Mark och Miljö AB StadsskogenProjektKund : :

Lina Lundmark BeställningsnummerKontaktperson 414375 Stadsskogen: :

Kungsgatan 16Adress ----Provtagare: :

753 32 Uppsala Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-05-05  07:37:

E-post lina.lundmark@dge.se 2020-05-06Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-05-11  15:56: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 12: :

HL2020SE-DGE-MOM0001 (OF190203)Offertnummer 12Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Ilia Rodushkin Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telefon977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

LE2001008

DGE Mark och Miljö AB

Analysresultat

20SS02

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.98 LEMS-1± 0.298

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.0 LEMS-1± 2.90

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.285 LEMS-1± 0.0288

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.28 LEMS-1± 0.229

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20037.0 LEMS-1± 3.70

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30036.7 LEMS-1± 3.68

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.209 LEMS-1± 0.0432

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.7 LEMS-1± 1.67

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.001860 LEMS-1± 186

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20015.6 LEMS-1± 1.56

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.2 LEMS-1± 1.95

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1044.8 LEMS-1----

20SS04

1-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.94 LEMS-1± 0.194

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.3 LEMS-1± 2.13

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.177 LEMS-1± 0.0183

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.55 LEMS-1± 0.256

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.98 LEMS-1± 0.600

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300281 LEMS-1± 28.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20038.7 LEMS-1± 3.87

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00691 LEMS-1± 69.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.2 LEMS-1± 1.12

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0034.6 LEMS-1± 3.48

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1085.3 LEMS-1----
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Ordernummer :

:Kund

LE2001008

DGE Mark och Miljö AB

20SS04

1,5-1,9

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-003

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.99 LEMS-1± 0.199

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.9 LEMS-1± 1.79

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.154 LEMS-1± 0.0160

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.67 LEMS-1± 0.268

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.86 LEMS-1± 0.587

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300289 LEMS-1± 28.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20033.5 LEMS-1± 3.35

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00727 LEMS-1± 72.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.7 LEMS-1± 1.07

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0032.4 LEMS-1± 3.25

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1087.1 LEMS-1----

20SS05

1-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-004

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.20 LEMS-1± 0.120

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.8 LEMS-1± 1.18

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.135 LEMS-1± 0.0143

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.03 LEMS-1± 0.204

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.96 LEMS-1± 0.397

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300141 LEMS-1± 14.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.4 LEMS-1± 2.14

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002790 LEMS-1± 279

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.93 LEMS-1± 0.793

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.8 LEMS-1± 2.20

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1091.0 LEMS-1----
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Ordernummer :

:Kund

LE2001008

DGE Mark och Miljö AB

20SS05

1,5-2

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-005

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.43 LEMS-1± 0.143

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.0 LEMS-1± 1.80

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.161 LEMS-1± 0.0167

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.12 LEMS-1± 0.213

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.18 LEMS-1± 0.420

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300145 LEMS-1± 14.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.4 LEMS-1± 2.24

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00186 LEMS-1± 18.6

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.07 LEMS-1± 0.807

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0025.6 LEMS-1± 2.57

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1089.4 LEMS-1----

20SS07

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-006

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.78 LEMS-1± 0.178

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0025.7 LEMS-1± 2.57

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.211 LEMS-1± 0.0216

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.79 LEMS-1± 0.180

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.7 LEMS-1± 1.67

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30064.4 LEMS-1± 6.44

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.0 LEMS-1± 2.00

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00245 LEMS-1± 24.5

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.3 LEMS-1± 1.43

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.0 LEMS-1± 1.72

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1039.1 LEMS-1----
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Ordernummer :

:Kund

LE2001008

DGE Mark och Miljö AB

20SS08

0-0,2

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-007

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.52 LEMS-1± 0.252

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.2 LEMS-1± 1.82

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.159 LEMS-1± 0.0166

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.723 LEMS-1± 0.0740

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.82 LEMS-1± 0.384

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300343 LEMS-1± 34.3

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.6 LEMS-1± 1.36

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00654 LEMS-1± 65.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.78 LEMS-1± 0.878

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.3 LEMS-1± 2.26

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1069.5 LEMS-1----

20SS09

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-008

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.14 LEMS-1± 0.214

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.6 LEMS-1± 1.46

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.132 LEMS-1± 0.0140

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.669 LEMS-1± 0.0687

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.30 LEMS-1± 0.234

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30069.8 LEMS-1± 6.98

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.3 LEMS-1± 1.14

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00225 LEMS-1± 22.5

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.55 LEMS-1± 0.955

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.009.48 LEMS-1± 0.996

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1079.9 LEMS-1----
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Ordernummer :

:Kund

LE2001008

DGE Mark och Miljö AB

20SS10

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-009

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.89 LEMS-1± 0.389

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.4 LEMS-1± 1.14

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.137 LEMS-1± 0.0144

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.15 LEMS-1± 0.116

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.37 LEMS-1± 0.838

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300123 LEMS-1± 12.3

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.4 LEMS-1± 1.24

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00289 LEMS-1± 28.9

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.3 LEMS-1± 1.33

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.2 LEMS-1± 1.35

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1076.0 LEMS-1----

20SS11

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-010

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.738 LEMS-1± 0.0738

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.0 LEMS-1± 1.20

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.105 LEMS-1± 0.0115

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.53 LEMS-1± 0.154

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.86 LEMS-1± 0.588

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3002.63 LEMS-1± 0.326

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.54 LEMS-1± 0.259

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.7 LEMS-1± 1.77

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.28 LEMS-1± 0.828

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.9 LEMS-1± 1.82

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1082.8 LEMS-1----
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Ordernummer :

:Kund

LE2001008

DGE Mark och Miljö AB

20SS12

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-011

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.07 LEMS-1± 0.207

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.4 LEMS-1± 1.44

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.158 LEMS-1± 0.0165

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.26 LEMS-1± 0.128

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.43 LEMS-1± 0.844

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3004.76 LEMS-1± 0.514

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.52 LEMS-1± 0.356

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00222 LEMS-1± 22.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.8 LEMS-1± 1.98

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.8 LEMS-1± 1.70

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1085.5 LEMS-1----

20SS14

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001008-012

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.20 LEMS-1± 0.220

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.4 LEMS-1± 1.74

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.251 LEMS-1± 0.0255

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.505 LEMS-1± 0.0529

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.01 LEMS-1± 0.304

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30079.4 LEMS-1± 7.95

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.52 LEMS-1± 0.954

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.001970 LEMS-1± 197

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.20 LEMS-1± 0.620

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.4 LEMS-1± 1.27

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1059.7 LEMS-1----
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Ordernummer :

:Kund

LE2001008

DGE Mark och Miljö AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning med 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Tecknet före resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverntör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad utav: Swedac SS-EN ISO/IEC 17025 

Ackrediteringsnummer: 2030
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : LE2001362 Sida : 1 av 3

DGE Mark och Miljö AB 414375 StadsskogenProjektKund : :

Lina Lundmark BeställningsnummerKontaktperson 414375 Stadsskogen: :

Kungsgatan 16Adress ----Provtagare: :

753 32 Uppsala Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-05-19  16:15:

E-post lina.lundmark@dge.se 2020-05-20Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-05-25  15:00: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 2: :

HL2020SE-DGE-MOM0001 (OF190203)Offertnummer 2Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Ilia Rodushkin Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telefon977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

LE2001362

DGE Mark och Miljö AB

Analysresultat

20SS01 0,5-1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001362-001

2020-05-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.896 LEMS-1± 0.0896

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.2 LEMS-1± 1.32

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.84 LEMS-1± 0.185

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.02 LEMS-1± 0.604

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3006.99 LEMS-1± 0.725

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.45 LEMS-1± 0.348

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00193 LEMS-1± 19.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.24 LEMS-1± 0.924

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015.7 LEMS-1± 1.60

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1090.5 LEMS-1----

20SS11 0,5-1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2001362-002

2020-05-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.595 LEMS-1± 0.0596

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.6 LEMS-1± 1.26

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.60 LEMS-1± 0.161

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.01 LEMS-1± 0.902

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3002.69 LEMS-1± 0.331

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.69 LEMS-1± 0.274

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.0 LEMS-1± 1.30

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.80 LEMS-1± 0.780

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.9 LEMS-1± 2.11

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1088.9 LEMS-1----
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Ordernummer :

:Kund

LE2001362

DGE Mark och Miljö AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning med 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Tecknet före resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverntör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad utav: Swedac SS-EN ISO/IEC 17025 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Beställare: Fastigheter i Linde AB Riskbedömning 

 
 

 
 

 
  

RAPPORT  
Riskbedömning avseende blyförorening 

på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11  
 

 
 
               
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hällmarkskog och övervintrade lingon nära den före detta skjutbanans målområde. Foto: Terraformer 2021-03-19. 
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UPPDRAG   
 
Dokumentets titel: Riskbedömning avseende blyförorening på del av fastigheterna 

Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11 
Status: Granskad rapport, reviderad 2021-10-21 
Datum: 2021-10-21 
 
 
MEDVERKANDE 
Beställare:  Fastigheter i Linde AB 
Kontaktperson:  Jesper Almlöf 
Uppdragsledare: Jennifer Espling, AB Terraformer    
Kvalitetsgranskning miljö: Per Evenhamre, Evolent AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-post: jennifer.espling@terraformer.se 
Tel. nr: 070-407 06 88 
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Barkaröby 18 
725 91 Västerås  
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Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-10-21 
Beställare: Fastigheter i Linde AB Riskbedömning 

 

 SAMMANFATTNING  
 
I samband med att förslag till ny detaljplan togs fram för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) 
undersöktes mark vid en mur som utgjort stomme i ett kulfång. Blyhalterna överskred ställvis akuttoxiska 
nivåer och föroreningen behövde utredas vidare. Historisk research visade att skjutbanans 
verksamhetsperiod och geografiska utbredning sannolikt var av större omfattning än vad som tidigare 
antagits. En markundersökning genomfördes under hösten och vintern 2020 i syfte att avgränsa 
spridningsområdet och kartlägga föroreningsnivåerna inom spridningsområdet. Undersökningen avbröts 
efter den inledande provtagningen av ytjord, då det konstaterades att utbredningsområdet för 
blyföroreningen var så omfattade att det troligen påverkade förutsättningarna för planens genomförande. 
Resultaten samt allt underlag somt tagits fram så långt redovisades i sin helhet i en undersökningsrapport 
som levererades 2021-03-05 (Terraformer, 2021). 
 
Efter det beslöts att ändra plankartan som togs fram 2019, så att delar av den blypåverkade skogsmarken 
utgick ur planområdet. En undersökning utfördes under sommaren 2021 av mark inom förslag till nytt 
detaljplaneområde för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan). Undersökningen inkluderade även mark 
utanför detaljplaneområdet, där människor som berörs av detaljplanen kan komma att exponeras för 
blyföroreningen. Resultatet levererades i en rapport daterad 2021-09-09. Resultatet påvisade att blyhalterna 
är mycket höga i skogsmarkens ytjord nära det före detta målområdet, men att resterade del av planområde 
var relativt opåverkat. 
 
Skogsmarken är viktig för områdets karaktär och har ett stort värde som stadsnära rekreationsskog. Att 
avlägsna den förorenade jordmånen innebär att dessa värden skadas allvarligt eller förstörs helt. Åtgärder 
behöver därför utformas på ett sätt som tar hänsyn till befintliga värden, samtidigt som tillräcklig 
riskreduktion uppnås. Riskbedömningen och de platsspecifika riktvärdena som tagits fram är avsedda att 
kunna användas vid utredningar, riskvärderingsprocesser och åtgärder inom hela området där ytjord 
förorenats av bly från den före detta skjutbanan, inte endast planområdet för Stadsskogen 2:11 m.fl.  
 
Riskbedömningen avser förorenad ytjord i skogsmarken där jordmånen är tunn och utgörs av fibrös humus 
och torv, sammanhållet av rötter och rottrådar. Materialet har genomgått ett flertal olika tester för att 
klargöra egenskaper och risker kopplade till exponering och spridning. Ytjordens sammansättning gör att 
exponeringsförutsättningarna skiljer sig något jämfört med en konventionell jord som innehåller finfraktion. 
Halten av organiskt kol är avsevärt högre i skogsmarkens humösa ytjord jämfört med vad som antas i 
Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, vilket gör att blyet binds starkare i marken. Biotillgänglighet och 
lakbarhet är nivå med vad som antas i Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell. Genomförda analyser 
av kantareller och blåbär visar att kantareller som växt i det mest förorenade området vid f.d. blinderingsvall 
och kulfång innehåller bly i halter som överskrider Livsmedelsverkets gränsvärden, medan blyhalterna i 
blåbär är låga.  
 
Två typområden har utformats baserats på vilken grad av vistelse och exponering som kan komma att vara 
aktuella vid antagandet av detaljplanen, med tyngdpunkt på det mest känsliga skyddsobjektet och den 
styrande exponeringsrisken - små barn och deras exponering via oralt intag av jord. Typområde 1 avser 
bostadsmark samt mark 50 meter från bostäder. Personer som vistas inom detta typområde bedöms vara 
barn och vuxna som bor inom planområdet samt människor som ställvis vistas i den bostadsnära skogen för 
rekreation. Typområde 2 avser skog som ligger mer än 50 meter från bostäder, och huvudsakligen utanför 
detaljplaneområdet. Personer som vistas inom detta typområde bedöms vara barn och vuxna som vistas i 
skogen för lek och rekreation.  
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Baserat på den genomförda riskbedömningen samt resultat från genomförda undersökningar bedöms 
behov av riskreduktion föreligga för utfylld mark vid murarna samt ytjord i den omgivande skogsmarken. 
Blyhalterna i dessa markpartier är generellt mycket högre än generella riktvärden för KM och MKM samt 
högre än PSRV1 och bedöms kunna innebära risker för människors hälsa, markekosystem, grundvatten och 
ytvatten. Det bedöms även kunna föreligga behov av riskreduktion i enstaka markpartier i skogsmark 
utanför målområdet där blyhalterna överskrider PSRV. I figuren nedan visas indelningen i typområden, samt 
läget för målområdet. I figuren anges genom färgmarkering ifall de högsta uppmätta blyhalterna i respektive 
provpunkt överskrider riktvärden för KM, MKM eller haltgräns för FA (Farligt Avfall). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1PSRV avser endast ytjord i skogsmark. Fyllning vid murarna bör bedömas utifrån andra riktvärden. Blynivåerna i 
fyllningen överskrider dock haltgräns för farligt avfall och bedöms behöva åtgärdas. 
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Det styrande skyddsobjektet för beräknat PSRV för Typområde 1 och Typområde 2 är skyddet av 
grundvatten, det innebär att det sammanvägda riktvärdet för båda typområdena blir samma – 150 mg/kg. 
Människors exponering skiljer sig dock mellan typområdena vilket innebär att de hälsoriskbaserade 
platsspecifika riktvärdena blir olika. Det hälsoriskbaserade riktvärdet för Typområde 1 är 160 mg/kg och styrs 
av små barns intag av förorenad jord. För Typområde 2 är det hälsoriskbaserade riktvärdet 230 mg/kg, även 
detta styrs av små barns intag av förorenad jord. 
 
Vid fortsatt utredning av detaljplaneområdet behöver en mer ingående bedömning göras avseende behovet 
av riskreduktion inom markpartier där människor kan komma att påverkas av planens genomförande. Olika 
riktvärden kan behöva tillämpas för olika typer av mark och markanvändning. I blyförorenad skogsmark 
rekommenderas att de framtagna platsspecifika riktvärdena för ytjord tillämpas, i annan typ av mark kan 
Naturvårdsverkets generella riktvärden vara lämpliga. I bedömningen bör en välmotiverad beslutsskala 
tillämpas, beslutsskalan bör utgå såväl från ett grundvatten- och spridningsperspektiv som från ett 
exponeringsperspektiv. Begreppet beslutsskala förklaras närmre i kapitel 8. 
 
När behovet av riskreduktion bedömts kan en åtgärdsutredning utföras, med beskrivning av vilka olika 
åtgärdsmetoder som kan vara lämpliga samt bedömd kostnad för olika alternativ. Åtgärderna behöver 
utformas på ett sätt som tar hänsyn till befintliga värden, samtidigt som tillräcklig riskreduktion uppnås. Den 
slutliga omfattningen och metoden för åtgärderna bör därför tas fram i samband med en 
riskvärderingsdiskussion. 
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1. UPPDRAG OCH SYFTE 

I samband med att förslag till ny detaljplan togs fram för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) 
undersöktes mark vid en mur som utgjort stomme i ett kulfång vid en före detta skjutbana. Marken 
konstaterades vara förorenad med bly och uppföljande provtagningar påvisade att ytjord inom stora delar 
av skogsmarken som omger planområdet var förorenad med bly. Skogsmarken har ett stort värde som 
stadsnära rekreationsskog samtidigt som blyhalterna ställvis är mycket höga och det sannolikt föreligger 
behov av riskreduktion. Som en del i att kvantifiera riskreduceringsbehovet har en riskbedömning utförts. 
 
Riskbedömningens syfte är att bedöma vilka nivåer av bly som kan tillåtas förekomma i ytjorden utan att det 
innebär oacceptabla risker för människors hälsa och miljön. Det blyförorenade materialet har karaktäriserats 
med avseende på lakbarhet, relativ biotillgänglighet samt med avseende på mekanisk sammansättning. En 
konceptuell modell har tagits fram för att ge en tydlig bild av föroreningskälla, spridningsmekanismer, 
skyddsobjekt och exponeringssituationer.  
 
Riskbedömningen och de platsspecifika riktvärdena är avsedda att kunna användas vid utredningar och 
åtgärder inom hela området som förorenats av bly från den före detta skjutbanan, inte endast planområdet 
för Stadsskogen 2:11 m.fl.  Det är troligt att riskvärderingar och åtgärdsutredningar kommer att utföras vid 
skilda tidpunkter i olika delar av det blyförorenade området.  I riskbedömningen görs därför ingen detaljerad 
bedömning av åtgärdsbehov inom olika delområden. 
 

1.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Riskbedömningen avser blyförorenad ytjord med hög andel organiskt material i form av låg- till 
högförmultnad torv. Detta är den dominerande ytliga jordarten inom övervägande delen av det förorenade 
området. Det bedöms också vara den jordmån som dominerar inom områden där blyhalterna är mellan 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM) och där riskerna behöver utredas mer ingående. I delområden som inte är blypåverkade (där riskerna 
därmed är små) eller i områden med halter över MKM och över haltgräns för farligt avfall (FA) (där det är 
relativt tydligt att blyföroreningen kan utgöra en risk) finns inte samma behov av mer ingående 
riskbedömning. 
 
I föreliggande rapport redogörs endast för det underlag som har direkt koppling till riskbedömningen. För 
mer detaljerad information om föroreningshistorik, områdesbeskrivning och tidigare genomförda 
provtagningar hänvisas till de tidigare undersökningsrapporterna (Terraformer, 2021). 
 

2. OMRÅDESBESKRIVNING 

Inom området Stadsskogen finns i dagsläget Stadsskogsskolan, som är en högstadieskola uppförd på sent 
70 och tidigt 80-tal, samt Högstadieplan som är ett bostadsområde med radhus. Verksamheten vid skolan 
har upphört och lokalerna ska byggas om. Norr om skolbyggnaden finns en fotbollsplan och en tennisbana. 
Runt Stadsskogsskolan finns asfalterade skolgårdsytor med sittplatser, utöver detta finns gräsmattor och 
stadsnära skog för rekreation.  
 
I den förorenade skogsmarken är jordmånen mycket tunn, den utgörs övervägande av humus på berg. Vid 
genomförda provtagningar påträffades mineraljord i form av sandig morän endast ställvis. Nedanför berget 
noterades att jorddjupet ökade samt att mark vid cykelbanor, gångstråk och parkering är uppfylld. 



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : Riskbedömning bly

9(37) 

 
 

 

 

 

Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-10-21 
Beställare: Fastigheter i Linde AB Riskbedömning 

 

I skogspartierna växer ätliga växter som blåbär och lingon, där växer även trattkantareller och gula 
kantareller. Gångstråken är frekvent besökta av hundägare och folk som promenerar. Blåbärsplockning är 
populärt inom området. 

2.1 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Förslaget till detaljplan för Stadsskogsskolan benämns Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan) och dess syfte är att möjliggöra för nya bostäder genom förtätning. Planen ska även ge 
förutsättningar för äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt säkerställa framtida behov av 
föreningsverksamhet och ny förskola (SBB, 2019). Planområdets utbredning och tänkta markanvändning 
återges i Figur 12. För att tydliggöra områdets skogskaraktär är skogbevuxen mark markerad med grön 
färgton hela vägen fram till angränsande fastigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Plankarta med markering av skogsmark samt olika typer av markanvändning inom planområdet. 
 
Som framgår av Figur 1 utgörs marken runt planområdet till övervägande del av skog, endast mot sydöst 
angränsar planområdet till bebyggd och hårdgjord mark. Innanför plangränsen är två delområden 
disponerade för uppförande av nya bostäder, och två för besöksanläggningar. En stor del av planområdet 
utgörs av så kallad ”kryssmark” där endast komplementbyggnader får uppföras. Det är i dagsläget inte känt 
hur stor del av dessa ytor som kommer att vara hårdgjorda. Markpartierna som är avsatta för parkmark i 
norra delen utgörs till ena hälften av skog som avses bevaras och till andra hälften av fotbolls- och 
tennisplan. I södra delen planeras en hårdgjord parkeringsyta, större delen av detta område är redan 
asfalterat i dagsläget. 

 
2 Plankarta som tillhandahållits från SBB 2021-04-19. 
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Planens målsättning är att lämna stora delar av skogsområdena runt planområdet orörda för att de ska 
fortsätta fungera som stadsnära naturrekreation. Delar av skogsmarken kan komma till användning som fri- 
och lekyta för en framtida förskola i området, samt kan vara en del i att skapa och utveckla allmänna 
gemensamma rekreationsytor.  
 

2.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta består de naturligt förekommande jordarterna vid planområdet av sandig morän, 
mossetorv och kärrtorv, se Figur 2. I stora delar av området ligger berg i dagen. SGU:s jordartkarta baseras 
på översiktliga interpoleringar och ska inte ses som exakt, angivelserna överensstämmer dock väl med vad 
som observerats vid utförda provtagningar (Terraformer, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Utdrag från SGU:s jordartskarta, 2020-11-22. ©SGU. Planområdets läge är ungefärligt markerat med svart linje.  
 

2.3 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Närmaste ytvattenförekomster är Bottenån och Torphyttebäcken. Torphyttebäcken rinner i sydlig riktning ca 
900 meter väster om den före detta skjutbanan. Bottenån rinner även den i sydlig riktning men ca 700 meter 
österut. Ett mindre vattendrag som inte klassas som ytvattenförekomst rinner ca 600 meter väster om 
skjutbanan, det är till stora delar kulverterat. Längs Bottenån sträcker sig en grundvattenförekomst/ 
grundvattenmagasin med Magasinsidentitet 204100094. Läget för vattenförekomster och vattendrag 
återges i Figur 3. 
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Figur 3. Vattenförekomster och vattendrag, planområdets läge är ungefärligt markerat med svart linje. 
Bakgrundsbild: utdrag från Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 2021-04-22. 
 
Skjutbanan är belägen inom delavrinningsområdet för Bottenån, men är nära gränsen till två andra 
delavrinningsområden, se Figur 4. Indelningen av delavrinningsområden baseras på övergripande 
topografiska förhållanden. Ytavrinning och grundvattenströmning kan dock antas påverkas av flera faktorer 
som små variationer i topografin, dräneringar, täckdikningar, hårdgjorda ytor samt variationer i bergets nivå 
under markytan, bergets sprickighet etc. Det bedöms dock som mest troligt att den huvudsakliga 
rörelseriktningen för föroreningar i ytvatten och grundvatten inom undersökningsområdet är östlig-
sydöstlig, mot Bottenån. I samband med genomförda undersökningar kunde inga uppenbara 
avrinningsvägar eller lågpunkter med ansamlat vatten noteras (Terraformer, 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Vattenförekomster och vattendrag, planområdets läge är ungefärligt markerat med svart linje. 
Bakgrundsbild från Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
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En mer detaljerad bild från dagvattenverktyget Scalgo visar mindre delavrinningsområden samt rinnvägar 
för dagvatten vid höga flöden, se Figur 5. Av bilden kan uttydas att avrinningen från större delen av 
planområdet troligen är i riktning norrut-nordöst mot Bottenån, medan merparten av den förorenade 
skogsmarken med det kraftigt förorenade målområdet har lokal avrinning åt syd-sydöst, detta vatten leds 
dock slutligen också i riktning mot Bottenån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Delavrinningsområden samt rinnvägar för dagvatten vid höga flöden. Planområdet är ungefärligt markerat med 
svart linje. 
 
Närmaste dricksvattenbrunn ligger vid sjukhuset ungefär 500 meter åt sydöst, i SGU:s brunnsregister 
beskrivs brunnen som en enskild vattentäkt vid lantbruk. Uppgiften kan vara gammal. För övrigt finns inga 
uppgifter om att dricksvattenbrunnar skulle vara belägna nära planområdet, se Figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Bakgrundsbild från SGU:s brunnregister. De gröna kvadraterna markerar ungefärligt läge för energibrunnar. 
Planområdet är ungefärligt markerat med svart linje. 
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2.4 NATURVÄRDEN 

Det närmaste området som är skyddat med anledning av naturvärden är Råsvalens naturreservat, som även 
utgör habitat- och artskyddsområde. Reservatet är beläget ca 1,7 kilometer norr om planområdet. Det 
bedöms inte beröras av blyföroreningen, på grund av det stora avståndet, se Figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Skyddad natur. Bakgrundsbild från https://skyddadnatur.naturvardsverket.se. 
 

3. GENOMFÖRDA TESTER OCH ANALYSER 

För bly är exponeringsvägen oralt intag styrande för det generella riktvärdet. I Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell anges den relativa biotillgängligheten vid oralt intag till 100 %. I många fall är den relativa 
biotillgängligheten lägre. Det bedömdes därför vara av vikt att kontrollera hur biotillgänglig blyföroreningen 
i området är. Två samlingsprov har analyserats med avseende på biotillgänglighet. 
 
En faktor som är av stor betydelse för graden av fastläggning i marken är materialets innehåll av totalt 
organiskt kol (TOC). TOC-halten i den blyförorenade ytjorden har därför analyserats. 
 
Risker för påverkan på grund- och ytvattenrecipienter uppkommer om föroreningen lösgörs från 
jordmatrisen och sprids via vatten i lösa jordlager eller via ytavrinning. Olika föroreningar har olika stor 
benägenhet att lösas ut och spridas i vattenfasen och för att bedöma spridningsrisker behöver lakbarheten 
hos det förorenade materialet vara känd. Fördelningskoefficienten av ett ämne mellan fastfas och vätskefas 
kan uttryckas som Kd-värde, ett högt Kd-värde innebär en högre grad av fastläggning i marken och en 
mindre risk för ur lakning och spridning. För att ta fram ett Kd-värde som är representativt för det 
förorenade materialet har laktest utförts på två prover.  
 
Biota-analys utfördes för att kontrollera i vilken mån risker föreligger med avseende på oralt intag av bär 
och svamp från området. Blåbär och kantareller från två markpartier med olika föroreningsgrad 
analyserades.  
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De ovan nämnda analyserna och testerna ligger till grund för det platsspecifika riktvärde som tagits fram för 
den blyförorenade ytjorden. I följande avsnitt redogörs för hur prover tagits ut samt för resultatet 
genomförda tester och analyser. 
 
Från det mest förorenade området vid f.d. kulfång och blinderingsvall har samlingsprov tagits ut för laktest 
med avseende på deponering/behandling. Blykoncentrationerna överskrider haltgräns för FA (Farligt Avfall) 
och det bedöms som troligt att materialet behöver transporteras till mottagningsanläggning. Det behöver 
då vara känt ifall massorna klarar anläggningarnas gränsvärden för lakning. Resultaten ligger inte till grund 
för riskbedömningen, men redovisas i föreliggande rapport. 
 

3.1 UTTAG AV SAMLINGSPROV FÖR LAKTEST 

För uttag av representativa samlingsprov för analyser och laktester valdes fyra områden ut, lägena för de 
uttagna samlingsproven återges i Figur 8. I figuren anges genom färgmarkering ifall de högsta uppmätta 
blyhalterna i respektive provpunkt överskrider riktvärden för KM, MKM eller haltgräns för FA (Farligt Avfall). 
 
Riktvärde KM (bly) 50 mg/kg TS. 
Riktvärde MKM (bly) 400 mg/kg TS. 
Haltgräns FA (bly) 2500 mg/kg TS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Läget för uttagna samlingsprov för analyser och laktester. De färgade prickarna markerar tidigare provpunkter, 
samt uppmätta blyhalter vid genomförd laboratorieanalys. De gul- och gröntonade områdena ingick i undersökningar 
som genomfördes under 2021 (Terraformer, 2021) och den röda linjen markerar plangränsen enligt plankarta från april 
2021. 
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Lakprov 1 representerar ytjord i form av humus och torv i skog på hällmark bakom f.d. kulfång och 
blinderingsvall. Analysresultat från delområdet påvisar blykoncentrationer som överskrider MKM och 
haltgräns för FA (Avfall Sverige, 2019). Lakbarheten samt halt av TOC i detta material behöver vara känd då 
det kan behöva avlägsnas och transporteras till mottagningsanläggning. 
 
Lakprov 2 representerar fyllningsmassor i form av grusig sand i anslutning till f.d. kulfång och blinderingsvall. 
Analysresultat från delområdet påvisar blykoncentrationer som överskrider MKM och haltgräns för FA. 
Lakbarheten samt halt av TOC i detta material behöver vara känd då det kan behöva avlägsnas och 
transporteras till mottagningsanläggning. 
 
Lakprov 3 representerar ytjord i form av humus och torv på hällmark i skogen strax utanför planområdet. 
Analysresultat från delområdet påvisar blykoncentrationer som varierar mellan under KM och över haltgräns 
för FA. Terrängtyp och föroreningsnivå bedöms representera skogsmark som förorenats påtagligt av blyet 
från skjutbanan. Material från detta delområde bedöms som lämpligt för analyser och laktester som ligger 
till grund för riskbedömningen. 
 
Lakprov 4 representerar ytjord i form av humus och torv i ett skogsparti inom planområdet. Analysresultat 
från delområdet påvisar blykoncentrationer som varierar mellan under KM och över MKM. Terrängtyp och 
föroreningsnivå bedöms representera skogsmark som förorenats måttligt av blyet från skjutbanan. Material 
från detta delområde bedöms som lämpligt för analyser och laktester som ligger till grund för 
riskbedömningen. 
 
Samlingsprov togs ut från ytjorden med hjälp av spade, varje samlingsprov utgjordes av delprov från tio 
olika provpunkter inom respektive delområde. Delproven lades i tiolitershinkar och omblandades grundligt. 
Provtagningsdjupet från markyta var mellan 0 och 0,3 meter, djupet kan inte anges mer specifikt då det övre 
lagret med sviktande mossa gradvis övergick i förmultnad torv. Materialet i samlingsproven Lakprov 1, 3 och 
4 representerar ytjord mellan levande vegetationsskikt och underliggande berg eller morän. Lakprov 2 
representerar fyllningsmassor. 
 

3.2 LAKTEST FÖR RISKBEDÖMNING 

Samlingsproven Lakprov 3 och Lakprov 4 har laktestats på laboratorium genom standardiserade 
perkolationstest, även kallat kolonntest som är framtagna för oorganiska ämnen. I perkolationstest får 
lakvätskan sakta pumpas genom en kolonn som packats med utvalt testmaterial. Ett perkolationstest 
efterliknar hur nederbörd perkolerar genom en jordmatris vilket bedömdes vara det mest lämpliga 
alternativet för att ge relevant underlag för riskbedömningen. 
 
Vätskefraktioner uttogs vid olika L/S, d v s den totala vattenmängd som vid en given tidpunkt varit i kontakt 
med materialet. L/S-talet anger kvoten mellan mängden lakvätska och mängden fast material (L=liquid, 
S=solid) med enheten l/kg. Efter utförda perkolationstester analyserades lakvätskan från fraktion L/S 0,1 och 
L/S 10 med avseende på bly. 
 
Laktesterna har utförts för att utvärdera jordmaterialets utlakningsegenskaper framförallt på lång sikt (L/S 
10). Detta motiveras av att blyföroreningen tillförts området under en längre tid, troligen med början under 
det tidiga 1900-talet, samt att den kan förväntas finnas kvar under lång tid eftersom bly är ett grundämne 
som inte bryts ner. Utlakning på kortare tid (L/S 0,1) har dock analyserats och finns med som jämförelse i 
utvärderingen. Laboratoriets resultat redovisas som blyhalt i lakvätskan (µg/l) samt urlakad mängd bly per 
kilo analyserat prov (mg/kg), vid respektive L/S-kvot. Laktesterna utfördes av det ackrediterade laboratoriet 
ALS Scandinavia. 
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3.3 LAKTEST FÖR DEPONERING 

Samlingsproven Lakprov 1 och Lakprov 2, som ligger till grund för klassning för typ av 
mottagningsanläggning, har analyserats på laboratorium genom standardiserade skaktest (skakförsök enligt 
standard EN12457-2) vid L/S 10. Laboratoriets resultat redovisas som blyhalt i lakvätskan (µg/l) samt urlakad 
mängd bly per kilo analyserat prov (mg/kg). Laktesterna utfördes av det ackrediterade laboratoriet ALS 
Scandinavia. 
 

3.4 BIOTILLGÄNGLIGHETSTEST 

I Naturvårdsverkets riktvärdesmodell ingår en biotillgänglighetsfaktor för oralt intag av förorenad jord, vid 
ett generellt scenario är faktorn 1. Biotillgänglighetsfaktorn anger hur stor andel av föroreningen som är 
biologiskt tillgänglig i förhållande till vad som antagits vid bestämning av det toxikologiska referensvärdet 
(TRV). Det toxikologiska referensvärdet är framtaget genom att föroreningen injicerats eller doserats i ren 
form, för metaller har den doserats som ett salt. För ämnen som bly där TRV tagits fram på detta sätt kan 
biotillgängligheten i jord användas för att beräkna den relativa biotillgängligheten.  
 
Biotillgänglighetstest har utförts på Lakprov 3 och Lakprov 4. Testet simulerar utlakningsprocesserna i mag-
tarmkanalen hos ett barn. I ett provrör lakas den förorenade jorden i tre steg med vätskor som simulerar 
egenskaperna hos saliv, magsaft och tunntarmsvätska + galla. Efter centrifugering analyseras halten löst 
förorening och relateras till den totala halten förorening i jordprovet. Endast den del av föroreningen som 
lakas ut kan tas upp av kroppen. Med testet bestäms på så sätt en biotillgänglighetsfaktor som kan 
användas i den svenska riktvärdesmodellen för beräkning av platsspecifika riktvärden (SGI, 2012). 
 
Biotillgänglighetstestet utfördes av SGI:s laboratorium. Testet är ursprungligen framtaget vid holländska 
RIVM men har vidareutvecklats av Bioaccessibility Research Group of Europe (BARGE), det kallas därför UBM 
(Unified Barge Method). Testet har verifierats med in vivo-data för bland annat bly. Syftet med testet är att 
simulera ett realistiskt ”värsta fall”. Då RIVM-metoderna testades på sju danska jordar låg den relativa 
biotillgängligheten jämfört med det totala innehållet i jorden långt under 100 % för flertalet föroreningar 
(NV, 2006). 
 

3.5 ANALYS AV TOC 

De fyra samlingsproven som tagits ut för laktest har analyserats med avseende på total halt av organiskt kol 
(TOC). För riskbedömningen är TOC-halten i Lakprov 1, Lakprov 3 och Lakprov 4 relevant eftersom dessa 
prov representerar blyförorenad ytjord i skogsmarken. 
 
Analysen har utförts på ALS Laboratorium genom att TOC beräknas utifrån glödförlust och ”Van Bemmelen”-
faktorn. Van Bemmelen-faktorn (1,724) har använts sedan 1800-talet för att kunna beräkna halten organiskt 
material i ett jordprov utgående från halten organiskt bundet kol. Faktorn baseras på antagandet att 
kolhalten i markens organiska material är 58 % beräknat på torrvikt (Sveriges Skogsvårdsförbund, 2000). 
Metoden är vedertagen och tillämpas generellt inom arbetet med förorenad mark. 
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3.6 ANALYS AV BLY I BIOTA 

Prov togs ut från blåbär och kantareller från två olika markpartier med olika hög föroreningsgrad. Det ena 
markpartiet var beläget strax norr om cykelbana och målområde, bakom muren som bedöms kunna ha 
utgjort stomme i kulfånget. Blyhalterna i det aktuella markpartiet varierar mellan över MKM och över FA. 
 
Det andra markpartiet är beläget bakom modulbyggnaden ca 50 meter nordöst om målområdet. Blyhalterna 
i detta markparti varierar mellan under KM och över KM. 
 
Läget för uttagna biotaprov samt foton från provtagningstillfället redovisas i Figur 9-14.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. GPS-position markerad med 
blå markör, biotaprov bakom mur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Blåbär bakom mur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Kantarell bakom mur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. GPS-position markerad med 
blå markör, biotaprov bakom 
modulbyggnad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Blåbär bakom 
modulbyggnad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Kantarell bakom 
modulbyggnad. 
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4. TESTRESULTAT OCH BERÄKNINGAR 

I detta avsnitt redovisas resultat från genomförda tester, samt beräkningar av de indata som förts in i NV:s 
beräkningsmodell vid framtagande av platsspecifikt riktvärde för områdets ytjord. Samtliga analysprotokoll 
från genomförda analyser och tester återfinns i Bilaga 1. 
 

4.1 LAKBARHET OCH BERÄKNAT KD-VÄRDE 

Oftast finns ett linjärt samband mellan föroreningshalt i den fasta fasen (jord) och halten i den lösta fasen 
(porvatten). Det vill säga att en ökad halt i jorden även innebär en ökad halt i det vatten som är i kontakt 
med jorden och vice versa. Jämviktsförhållandet mellan halten i den fasta fasen och halten i lösningen kan 
beskrivas i en enkel funktion uttryckt som Kd-värde: 
 
                             
         Halt i fast fas (mg/kg TS) 
Kd =  
         Halt i löst fas (mg/l) 
 
För att beräkna ett platsspecifikt Kd-värde behöver halten i lakvattnet vara känd. I Tabell 1 redovisas de 
uppmätta blyhalterna i lakvattnet efter perkolationstest, vilka används som indata i beräkningarna av det 
platsspecifika Kd-värdet. I tabellen återges även lakningen i enheten milligram per kilo torrvikt. För att 
resultaten ska kunna spåras i analysprotokollen anges även laboratoriernas prov-ID. 

Tabell 1. Blyhalter i lakvattnet efter perkolationstest vid L/S 0,1 och L/S 10. 
 

Prov Laboratorie-ID 
Lab Prag 

Laboratorie-ID 
Lab Täby 

Halt i 
lakvatten  
L/S 0,1 (mg/l) 

Halt i lakvatten  
L/S 10 (mg/l) 

Lakning 
L/S 0,1 
(mg/kg) 

Lakning 
L/S 10 
(mg/kg) 

Lak3 PR2138178001 
 

U11805632 0,485 
 

 0,0558  

Lak3 PR2138178002 U11805633  0,342  3,43 
Lak4 PR2138178003 U11805634 0,414  0,0495 

 
 

Lak4 PR2138178004 U11805635  0,478 
 

 4,75 

 
Vid perkolationstest är det vanligt att de högsta halterna i eluat (lakvätska) uppmäts vid L/S 0-0,1 l/kg. I 
detta fall är skillnaden inte särskilt stor, vilket kan ha sin förklaring i att blyföroreningen funnits i materialet 
under lång tid och att lakning pågått under den tiden. Samtidigt representerar eluatet vid L/S 10 den lakning 
som kan förväntas ske i ett längre tidsperspektiv. Kd-värde har därför beräknats för olika L/S tal. I Tabell 2 
redovisas beräknade Kd-värden vid L/S 0,1 och L/S 10. 

Tabell 2. Beräknade Kd-värden vid olika L/S-tal.  
 

Prov Totalhalt 
(mg/kg) 

Halt i lakvatten 
L/S 0,1 (mg/l) 

Halt i lakvatten 
L/S 10 (mg(l) 

Kd-värde 
L/S 0,1 

Kd-värde 
L/S 10 

Lak3 1430 0,485 
 

0,342 2948 4181 

Lak4 845 0,414 0,478 2041 1768 
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Som indata till beräkningsmodellen har Kd-värdet 1768 använts. Värdet baseras på lakning av prov Lak4 vid 
L/S 10 och är det lägsta av de fyra beräknade värdena. Det bedöms motsvara lakning på lång sikt. Valet av 
detta värde medför även en säkerhetsmarginal då ett lägre KD-värde innebär en lägre grad av fastläggning 
och därmed större risk för lakning. Värdet som används vid ett generellt KM-scenario i Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell är 1800, vilket ligger nära. 
 

4.2 LAKTEST FÖR DEPONERING 

 
I Tabell 3 redovisas resultatet från genomförda skaktest, jämfört med kriterier för deponering, även totalthalt 
av bly redovisas. 
 
Tabell 3. Resultat från skaktest vid L/S 10 jämfört med kriterier för deponering. 
 

Prov Totalhalt bly 
(mg/kg) 

Lakning bly 
(mg/kg) 

Deponi för inert avfall, 
gränsvärde enligt 22 § 
NFS 2010:4 (mg/kg) 

Deponi för IFA, 
gränsvärde enligt 30 § 
NFS 2010:4 (mg/kg) 

Deponi för FA, 
gränsvärde enligt 34 § 
NFS 2010:4 (mg/kg) 

 
Lak1 

  
5850 

 
11,6 

 

 
 

0,5 

 
 

10 

 
 

50  
Lak2 

 
902 

 
4,16 

 
 
 
Lakprov 1 utgjordes av ytjord i form av humus och torv i skog på hällmark bakom f.d. kulfång och 
blinderingsvall, totalhalten av bly var i detta samlingsprov högre än haltgräns för Farligt Avfall, FA (2500 
mg/kg), lakningen överskrider kriterier avseende deponi för inert avfall samt deponi för IFA (Icke-Farligt 
Avfall) men är lägre än kriterierna avseende deponi för FA.  Ur lakningssynpunkt bör materialet kunna tas 
emot på en FA-deponi.  
 
Lakprov 2 utgjordes av fyllningsmassor i form av grusig sand i anslutning till f.d. kulfång och blinderingsvall 
totalhalten av bly i detta samlingsprov var över MKM men är lägre än haltgräns för FA. Lakningen 
överskrider kriterier avseende deponi för inert avfall men är lägre än kriterierna avseende deponi för IFA. 
Materialet bör ur lakningssynpunkt kunna tas emot på en IFA-deponi. 
 
I samband med åtgärder och deponering kan det bli aktuellt att genomföra ytterligare tester och 
avfallskaraktärisering, bland annat med avseende på totalhalt av organiskt kol (TOC). Omfattningen av 
kompletterade tester är beroende av kriterier och rutiner hos den avfallsanläggning som tar emot jorden. 
 

4.3 UBM-TEST OCH BIOTILLGÄNGLIGHET 

Genomförda tester anger en biotillgänglighet med avseende på upptag i mag- och tarmkanalen (Human, 
Gastric Intestinal) som är 21% i Lakprov 3 och 34% i Lakprov 4. 
 
Biotillgängligheten med avseende på upptag i munhåla och magsäck (Human Gastric) är 94% för Lakprov 3 
och 100% för Lakprov 4. 
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Biotillgänglighet med avseende på oralt intag har inte ändrats vid beräkning av PSRV, då den högsta 
uppmätta relativa biotillgängligheten (Human Gastric, Lakprov 4) ligger nära det generella scenariot där den 
relativa biotillgängligheten antas vara 100 %. Biotillgängligheten i mag- och tarmkanalen (Human Gastric-
Intestinal) är avsevärt lägre men i detta fall har den högre biotillgängligheten valts för att inte riskera att 
underskatta riskerna. 
 
Det kan diskuteras ifall den relativa biotillgängligheten som tillämpas vid beräkning av PSRV ska baseras på 
Human-Gastric eller Human Gastric-Intestinal. För att få ytterligare klarhet i den frågan krävs sannolikt 
ytterligare information om hur och var blyföroreningen tas upp i kroppen, transporteras genom 
cellmembran samt når blodomlopp och målorgan. Detta påverkas av flera faktorer, bland annat vilka andra 
ämnen som förekommer i munhåla, magsäck och tarm vid det aktuella exponeringstillfället samt hur nyligen 
en person ätit. Mot bakgrund av dessa osäkerheter bedöms det som acceptabelt att det högsta uppmätta 
värdet för relativ biotillgänglighet tillämpas för bedömning3.  
 

4.4 ANALYS AV TOC 

Den totala halten av organiskt kol (TOC) i de analyserade proven från ytjord varierar mellan 47 och 53 %, 
vilket är att se som en liten variation, se Tabell 4.  
 
Tabell 4. Halt av organiskt kol i lakprov från skogsmark. 
 

Prov Total halt av organiskt kol 
(%) 

Lak1 52,8 
Lak3 47,4 

Lak4 51,4 
 
Som indata till beräkningsmodellen bedöms 50% kunna vara representativt. Modellen tillåter dock inte att 
en högre andel TOC än 15% anges, varför detta värde tillämpas. 
 
Att andelen TOC anges som 15 % i beräkningsmodellen fast den egentligen är avsevärt högre bedöms 
kunna medföra en risk att fastläggningen av blyförorening i jordmatrisen underskattas. Förutsättningarna för 
fastläggning styrs till stor del av jordens sorptionskapacitet, den övre gränsen för sorptionskapaciteten kan 
uttryckas som CEC-värde (cation exchange capacity). Sorptionskapaciteten för lermineral ligger vanligen 
mellan 5-50 mekv/100 g, för järnoxidhydroxider upp till 100 mekv/100 g. För humus med hög andel 
organiskt material är sorptionskapaciteten upp till 400 mekv/100 g (NV, 2006). Förenklat uttryckt så innebär 
det att en högre andel organiskt material medför högre sorptionskapacitet varvid fastläggningen blir större. 
Att andelen TOC anges som 15% fast den är högre i verkligheten innebär således att det beräknade 
riktvärdet troligen överskattar spridningsriskerna. Ur ett långtidsperspektiv bör det dock beaktas att 
organiskt material bryts ner över tid varvid föroreningar som adsorberar till organiskt material kan lösgöras. 
Det bedöms därför som acceptabelt att halten 15 % tillämpas vid beräkningen av platsspecifikt riktvärde. 

 
3 SGI (Statens Geotekniska Institut), AMM (Institutet för arbets- och miljömedicin Örebro län), Naturvårdsverket samt 
experter från laboratorierna Eurofins och ALS Scandinavia har konsulterats i frågan. Ingen av dessa har haft möjlighet att 
tillhandhålla vägledande rekommendation, SGI uttrycker dock att försiktighetsprincipen kan tillämpas. 
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4.5 ANALYS AV BIOTA 

Resultatet från genomförd analys av biota redovisas i Tabell 5. Resultaten jämförs med gränsvärden (EG, 
2006) som tillämpas nationellt för bly i livsmedel enligt Livsmedelsverket (SLV, 2021). Gränsvärdena gäller för 
bär, samt för svamp efter att den tvättats och den ätbara delen avskilts. 
 
Tabell 5. Analysresultat från analys av kantareller och blåbär. Enhet mg/kg färskvikt. 
 

Prov Blyhalt Gränsvärde 
kantareller* 

Gränsvärde 
blåbär** 

Blåbär bakom mur <0,04  
 

0,3 

 
 

0,1 
Blåbär bakom barack (modulbyggnad) <0,04 

Kantareller bakom mur 7,25 
Kantareller bakom barack (modulbyggnad) <0,04 

* Gränsvärdet avser blyhalter i bladbildande kål, haverrot, bladgrönsaker, utom färska örter och följande svampar:  
trädgårdschampinjon, ostronmussling, ostronskivling och shiitake. 
** Gränsvärdet avser frukt, utom tranbär, vinbär, fläderbär och frukt av smultronträd. 
 
Halten av bly i de analyserade blåbären är under detektionsgränsen och underskrider därmed det 
rekommenderade gränsvärdet i prov såväl från det mest förorenade området bakom muren som i prov från 
det mindre förorenade området bakom baracken/modulbyggnaden.  
 
Halten av bly i kantareller som plockades bakom muren överskred gränsvärdet med faktor 24. I kantarellerna 
som analyserades från området bakom baracken var halterna under detektionsgränsen och underskrider 
således gränsvärdet. 
 
Analysen indikerar att svamp har högre benägenhet än bär att ta upp blyföroreningen. Det föreligger dock 
vissa skillnader i blyupptag mellan olika svamparter och olika slags bär. Blåbär och kantareller bedöms dock 
vara arter som förekommer rikligt inom området och vilka människor plockar och äter i högst omfattning. 
Biota-analysen antas därför täcka in de viktigaste exponeringsvägarna med avseende på ätliga grödor från 
det förorenade området. 
 
 

5. KONCEPTUELL MODELL 

Den konceptuella modellen beskriver hur föroreningar kan spridas och leda till påverkan på människors 
hälsa, miljön och naturresurser, hur miljö- och hälsofarliga ämnen från det förorenade området kan nå och 
exponera skyddsobjekt. En konceptuell modell kan utformas både som löptext, flödesschema och bild, 
beroende på vad som blir mest informativt i sammanhanget. För att visualisera exponeringssituationer för 
människor är bilden i Figur 15 tydlig och mycket flitigt använd i riskbedömningssammanhang. Den används 
som en del i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för förorenad mark. 
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Figur 15. ”Exponeringsgubben” - en populär konceptuell modell som visualiserar föroreningskälla, spridnings- och 
exponeringsvägar samt skyddsobjekt. 
 
I föreliggande riskbedömning utgörs den konceptuella modellen av beskrivande text kombinerat med bilder 
då detta bedöms beskriva situationen bäst. Följande identifieras: 
 

- Egenskapsområden /Typområden 

- Föroreningskällor och aktuella media (t.ex. jord, grundvatten) 

- Frigörelse och spridningsmekanismer 

- Exponering inom området  

- Skyddsobjekt för vilka riskerna ska bedömas 

 

5.1 EGENSKAPSOMRÅDEN / TYPOMRÅDEN 

Blyföroreningen är allmänt spridd i området och halterna varierar kraftigt även inom små områden med 
likartade markförhållanden. De högsta föroreningskoncentrationerna finns i anslutning till före detta kulfång 
och blinderingsvall, i övrigt finns inga rumsliga samband som är tillräckligt tydliga för att ligga till grund för 
indelning i egenskapsområden. Det finns inte heller tillräckligt detaljerad information om var olika typer av 
skytte förekommit. 
 
Exponeringsvägar och exponeringssituationer skiljer sig dock inom området som är påverkat av 
skytteverksamheten och som kommer att beröras av detaljplanen. Två typområden har utformats baserats 
på vilken grad av vistelse och exponering som kan komma att vara aktuell vid antagandet av detaljplanen, 
med tyngdpunkt på det mest känsliga skyddsobjektet och den styrande exponeringsrisken - små barn och 
deras exponering via oralt intag av jord.  
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Typområde 1 
 
Typområde 1 omfattar bostadsmark samt mark 50 meter från bostäder. Personer som vistas inom detta 
typområde bedöms vara barn och vuxna som bor inom planområdet samt människor som ställvis vistas i 
den bostadsnära skogen för rekreation. Avståndet 50 meter motiveras av att det styrande skyddsobjektet är 
små barn som intar förorenad jord.  
 
Det bedöms som troligt att små barn mestadels uppehåller sig inom tomtmark eller strax i utkanten av 
tomtmarken, även om det kan förekomma att de gör utflykter längre ut i skogen. De små barnen har så stort 
behov av tillsyn att de på daglig basis troligen inte vistas längre bort än att de är inom synhåll från bostaden. 
Den antagna vistelsetiden för vuxna och barn inom Typområde 1 är 365 dagar om året, vilket troligen är väl 
tilltaget eftersom barn och vuxna inte uppehåller sig runt bostaden och exponeras för jord varje dag under 
året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Små barn i blåbärsskog. Bild från https://minimalisterna.se/vara-ute-i-skogen-med-barn. 
Tillstånd har inhämtats för användande av bilden. 
 
Att bedöma risker i skogsmark 50 meter från bostäder på samma sätt som tomtmark med daglig exponering 
bedöms medföra en väl tilltagen säkerhetsmarginal. 
 
 
Typområde 2 
 
Typområde 2 omfattar skog som ligger mer än 50 meter från bostäder, och mestadels utanför 
detaljplaneområdet. Personer som vistas inom detta typområde bedöms vara barn och vuxna som vistas i 
skogen för lek och rekreation.  
 
Det är troligt att människor som berörs av detaljplanen cyklar eller går genom skogsmark som ingår i 
Typområde 2 dagligen. Det kan ske till exempel på väg till och från bostaden, i samband med rastning av 
hundar eller vid lek samt träning/rekreation. Vistelse som medför exponering via intag av jord eller 
inandning av damm bedöms dock inte vara lika frekvent. Små barns vistelse i skog mer än 50 meter från 
bostäder kräver tillsyn, och det är mindre troligt att de har möjlighet att vistas i skogen på ett sätt där de kan 
inta jord och damm mer än 240 dagar om året. Väder, dagsljus och möjlighet till tillsyn begränsar vanligtvis 
sådan typ av vistelse.  
 
Exponeringsgraden för vuxna och barn inom Typområde 2 bedöms därför kunna vara 240 dagar om året 
med avseende på intag av jord och inandning av damm. Det innebär att exponeringen för jord och damm 
motsvarar ca 70% av vad som antas vid det generella KM-scenariot (365 dagar).  
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Även exponeringsgraden med avseende på exponering via hudkontakt har justerats så att den motsvarar ca 
70 % av det generella KM-scenariot, vilket innebär att vuxna och barn bedöms kunna ha hudkontakt med 
jord 80 dagar om året istället för 120 dagar om året. 
Att det generella KM-scenariot för hudexponering är 120 dagar istället för 365 beror på att 
beräkningsmodellen tar hänsyn till att klimatet endast under delar av året tillåter en väsentlig exponering av 
hud. 
 
Exponeringen antas vara lika hög oavsett närhet till stigar och gångstråk. Detta motiveras av att aktiviteter 
som medför störst exponering, som lek och bärplockning, i lika hög grad kan ske utanför stigar, men även av 
att stigarnas lägen kan ändras över tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Barn och vuxen i blåbärsskog. Bild från https://minimalisterna.se/vara-ute-i-skogen-med-barn. 
Tillstånd har inhämtats för användande av bilden. 
 
Vistelsegraden 240 dagar om året motsvarar ungefär samma tid som ett normalt heltidsarbete och bedöms 
medföra en väl tilltagen säkerhetsmarginal. 
 

5.2 FÖRORENINGSKÄLLA 

I detta avsnitt sammanfattas vad som är känt om blyföroreningen från genomförda undersökningar 
(Terraformer, 2021).  
 
Föroreningskällan utgörs av bly som härrör från ammunition. De högsta koncentrationerna återfinns vid före 
detta målområde men kraftigt förhöjda halter har även uppmätts i skogsmark bortom målområdet. Den 
stora spridningen kan bero på att verksamheten vid skjutbanan inte endast omfattat långhållsskytte utan 
även skytte på jaktstigar. Tomhylsor eller rester av lerduvor och ammunitionsrester har inte påträffats. 
 
I det kraftigt förorenade målområdet har andra ammunitionsrelaterade metaller som antimon, koppar, nickel 
och kvicksilver ställvis uppmätts i halter som överskrider riktvärde för KM och MKM.  PAH har inte uppmätts 
i halter över KM i några analyserade prov. I prov där blyhalter underskrider KM har övriga föroreningar inte 
uppmätts i halter över KM. Det innebär att bly är styrande för riskbilden, samt att bedömning av 
föroreningskälla och spridning kan baseras på blyanalyser. 
 



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : Riskbedömning bly

25(37) 

 
 

 

 

 

Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-10-21 
Beställare: Fastigheter i Linde AB Riskbedömning 

 

Tidigt i utredningsskedet konstaterades att blyhalterna var så höga inom det före detta målområdet att 
åtgärder krävs. Här har föroreningsnivåer över MKM påträffats i fyllningsmaterial ner till två meters djup 
(DGE, 2020). I övriga delar av området som undersökts har blyhalter över KM endast påträffats i ytjord på 
nivån 0-0,5 meter under markytan.  
 

5.3 FRIGÖRELSE- OCH SPRIDNINGSMEKANISMER 

I en markmiljö med pH mellan 5 och 10 är metalliskt bly i jord mycket stabilt (Qvarfort & Waleij, 2004). 
Inom ramen för ett regeringsuppdrag avseende bly i ammunition har olika frigörelsemekanismer utretts (NV, 
2006). I uppdraget ingick flera studier och rapporter. Bland annat undersökte Försvarsmakten över sextio 
kulfång med avseende på lakning och jämförelser gjordes med dåvarande gränsvärden för lakning vid 
deponering. I 61 av 65 prov underskred lakningen gränsvärden för lakning avseende icke-farligt avfall, och i 
en tredjedel av proven underskred lakningen gränsvärden för inert avfall. I studien redogörs även för 
sekundära föroreningar som kan uppstå och lakas ur, som till exempel hydrocerrusit (Pb3(CO3)2(OH)2) och 
anglesitt (PbSO4) etc. Det konstateras att även om halterna är höga är blykoncentrationerna ofta relativt låga 
i lakvatten från kulfång eftersom bly binds starkt till organiskt material i marken. Spridningen av bly från 
kulfång bedöms sammanfattningsvis låg under normala förhållanden. 
 
Nedbrytning av organiskt material utgör en frigörelsemekanism på lång sikt. Blyföroreningen i skogsmarken 
finns ansamlad i ytlig humus och torv, som till största delen ligger på berg och block. I takt med att det 
organiska materialet bryts ner kan fastlagt bly frigöras och spridas. Denna nedbrytningsprocess är mycket 
långsam, vilket gör att spridning till följd av denna mekanism sannolikt kommer att pågå över lång tid men 
inte ge upphov till kraftiga koncentrationer. 
 
Den största spridningsmekanismen bedöms vara spridning via infiltrerande och avrinnande nederbörd. Blyet 
kan spridas både som lösta joner och bundet till partiklar. Eftersom partiklar fastnar i marken bedöms 
spridning främst ske via lösta joner eller bundet till lösta organiska komplex (DOC).  
 
Damning bedöms inte utgöra en betydande spridningsväg i skogsmarken, då blyet finns i humus- och 
torvmaterial som består av sammanhängande fibrer. Spridning i gasfas är inte aktuellt eftersom bly förångas 
vid + 600°C. 
 

5.4 EXPONERING  

 
Exponeringsvägar som bedöms komma att vara aktuella inom de identifierade typområdena är följande: 
 

- Hudkontakt. 

- Intag av jord. 

- Inandning av damm. 

- Intag av bär och svamp från området.  

 
Exponeringsvägar som inte bedöms vara aktuella är: 
 

- Intag av fisk samt hudkontakt med sediment. Denna exponering utvärderas ej, då det inte finns 
sjöar eller vattendrag i närheten av det blyförorenade området. 
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- Inandning av ånga är inte aktuellt eftersom bly inte är flyktigt vid temperaturer lägre än + 600°C. 
 

- Intag av dricksvatten är inte aktuellt inom undersökningsområdet eftersom det är och kommer att 
vara anslutet till kommunalt VA-nät. Inga dricksvattenbrunnar har heller identifierats i närheten till 
det förorenade området. 

 

5.5 SKYDDSOBJEKT 

Skyddsobjekt som identifierats för området som berörs av planen är:  
 

- Vuxna och barn som vistas inom området, närboende och besökande. 

- Markekosystemet inom området. 

- Ytvatten. 

- Grundvatten. 

 

6. PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN 

Riskbedömningens syfte är att bedöma vilka nivåer av bly som kan förekomma i skogsmarkens ytjord utan 
att det innebär oacceptabla risker för människors hälsa och miljö. För att bedömningen ska grundas på 
förhållanden som råder på platsen har platsspecifika riktvärden (PSRV) beräknats för ytjord inom området 
där människor bedöms kunna påverkas av detaljplanens genomförande. Det inkluderar även mark utanför 
detaljplanegränsen. Beräkningen grundas på områdesförhållanden och de tester och analyser som beskrevs i 
kapitel 2, 3 och 4 samt på den konceptuella modell som beskrevs i kapitel 5. Modifieringar har även gjorts 
baserat på markförhållanden och det förorenade materialets sammansättning. I följande avsnitt redogörs för 
vilka förändringar som gjorts av det generella KM-scenariot vid beräkning av PSRV för Typområde 1 och 
Typområde 2. Modifieringarna avser både Typområde 1 och Typområde 2, om inget annat anges.  
 
Samtliga modifieringar redovisas även i Bilaga 2, utdrag från beräkningsblad. 

6.1 ÄMNESPARAMETRAR 

Indata för ämnesparametrar har inte ändrats med avseende på relativ biotillgänglighet samt Kd-värde, då 
det inte kan motiveras baserat på utförda tester. 
 

6.2 JORD- OCH GRUNDVATTENPARAMETRAR 

Totalhalten av organiskt kol i marken har angetts som 15%, vilket är det högsta värde som modellen tillåter. 
De uppmätta halterna i det förorenade materialet i skogsmarken är i snitt 50%. 
 

6.3 GEOGRAFISKA PARAMETRAR 

Områdets storlek har ändrats för att motsvara undersökningsområdets area. Områdets längd, med vilket 
avses utbredning i grundvattnets övergripande och bedömt östliga strömningsriktning, har angetts som 150 
meter istället för 50 meter. Områdets bredd, med vilket avses områdets utbredning vinkelrätt mot 
strömningsriktningen, har angetts som 300 meter istället för 50 meter. 
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Avståndet till skyddat grundvatten har angetts som 650 meter, vilket motsvarar avståndet mellan 
undersökningsområdet och det grundvattenmagasin som löper längsmed Bottenån. 
 

6.4 EXPONERINGSVÄGAR 

Exponeringsvägarna inandning av ånga samt intag av dricksvatten beaktas inte, vilket motiveras i den 
konceptuella modellen, se avsnitt 5.4. 
 

6.5 EXPONERINGSPARAMETRAR 

Naturvårdsverkets generella scenario baseras på exponeringsantaganden som utgår från att den förorenade 
jorden tas in direkt i munnen, jordiga fingrar stoppas i munnen, att damm fastnar i mun och svalg, samt att 
jorden kan andas in i form av damm. Detta förutsätter att jorden är åtkomlig, kan greppas med händerna 
och att den innehåller en viss andel finfraktion som kan fastna på huden, se exempel i Figur 18. Även 
exponering via inandning av damm samt hudupptag förutsätter att den förorenade jorden innehåller viss 
andel finfraktion. För att exponering via damm ska kunna uppstå gäller även att finfraktionen måste kunna 
lösgöras från marken och spridas i luften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Vänstra bilden: Jord med finfraktion som fastnat på händer. Bild från https://sverigesradio.se/artikel/6192253. 
Foto: Jurek Holzer SVD /TT. Högra bilden: Barn som sitter i lera med hög andel finfraktion. Bild från 
https://magkliniken.se/20-spannande-fakta-om-tarmen-och-magen. 
 
Blyföroreningen i skogsmarken finns i humus- och torvmaterial som består av sammanhängande fibrer. 
Detta förhållande har konstaterats föreligga i all skogsmark som provtagits, vilket omfattar totalt ca 300 
provpunkter ifall tidigare undersökning inkluderas. Uttag av prov i skogsmarken krävde att ett skikt 
bestående av tätt sammanhängande rötter och växtstammar avlägsnades. Ställvis behövde växterna skäras 
bort från marken för att det underliggande lagret med humus och torv skulle bli åtkomligt. Växterna 
utgjordes av arter varav flertalet var vedartade och har stammar som är perenna och finns kvar året runt, till 
exempel blåbär, lingon, skvattram. Det förorenade humus- och torvmaterialet under växtskiktet utgjordes av 
sammanhängande fibrer bestående av rötter samt mossor i olika stadier av nedbrytning, se Figur 19-22.  
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Figur 19. Hål som grävts ca 20 cm ner genom  
växtskikt till lager med humus och torv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 20. Hål som grävts ca 20 cm ner genom 
växtskikt till lager med humus och torv. Närbild. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Humus och torv som tagits upp under 
växtskikt och rötter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Humus och torv som gnuggats mellan 
handflatorna4. 

 
 
Materialet skiljer sig från den typen av jord som ligger till grund för Naturvårdsverkets exponeringsscenarion 
på så sätt att det inte dammar, inte innehåller någon syn- eller kännbar finfraktion samt att det är 
sammanhängande och fibröst. Detta påverkar rent mekaniskt förutsättningarna för exponering. 
 
Det är svårt att ange någon exakt andel finfraktion för det förorenade torv- och humusmaterialet. Eftersom 
det inte utgörs av jord kan inga konventionella siktprov utföras. För att få tillgång till finfraktion som 
möjliggör tester och analyser har det krävts att materialet torkats och malts. Ett grovt antagande är att 
andelen finfraktion är lägre än 10% och att resten av materialet utgörs övervägande av sammanhängande 
fibrer. Med finfraktion avses i det här fallet partiklar som är så små att de kan fastna på hud eller förekomma 
som damm. 

 
4 Fotografierna härrör från platsbesök 2021-08-25. Materialet som hanteras utan handskar på bilderna är från en 
provpunkt där blyhalten var under MKM. 
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Det kan dock inte uteslutas att materialet kan sönderdelas, till exempel vid kraftig nötning av ytjorden. För 
att inte riskera att underskatta exponeringen i ett långtidsperspektiv är utgångspunkten för 
riskbedömningen att andelen finfraktion som kan fastna på hud eller förekomma som damm kan vara högre 
än 10 %. Exponering via intag av förorenat torv- och humusmaterial, exponering via hud samt inandning av 
damm har därför antagits vara ca 30% av vad som antas vid ett generellt KM-scenario. En extra 
säkerhetsmarginal tillämpas med avseende på små barns intag av förorenat material, exponering via intag 
har antagits motsvara ca 50% av vad som antas vid ett generellt KM-scenario.  
 
Baserat på dessa bedömningar har följande exponeringsparametrar ändrats: 
 

- För barn har oralt intag av jord ändrats från 120 mg per dag till 60 mg, och för vuxna från 50 mg 
per dag till 25 mg. 
 

- Jordexponering via hud har ändrats från 2000 mg per kvadratmeter hud till 660 mg för både barn 
och vuxna. 
 

-  Halten av jordpartiklar i utomhusluft har ändrats från 0,01 mg per kubikmeter luft till 0,003 mg. 
 

6.6 INTAG AV BÄR OCH SVAMP 

 
Vid ett generellt KM-scenario förutsätts att det dagliga intaget av frukt och grönsaker till tio procent utgörs 
av grödor som odlats eller växt i det förorenade området. För ett barn motsvarar det nio kilo under ett år 
och för en vuxen person 15 kg under ett år. Riskbedömningen avser endast humus i skogsmark och de ätliga 
grödor som förekommer i skogsmarken är främst bär och svamp.  
 
Den mest frekvent förekommande ätliga växten i området är blåbär. Blyhalterna i blåbär som växer i det 
mest förorenade området är lägre än Livsmedelsverkets gränsvärde. Kantareller i det mest förorenade 
området uppvisar halter av bly som överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde. Intaget som förutsätts i det 
aktuella området ska ses mot bakgrund av att endast intag av svamp utgör en risk enligt utförda analyser. 
 
Intaget av grödor (svamp) från skogsmarken har antagits utgöra en procent av det totala dagliga intaget av 
frukt och grönsaker. Detta skulle motsvara att ett barn äter 1 kg svamp från området under ett år och en 
vuxen person 1,5 kilo.  
 
Baserat på detta har följande exponeringsparametrar ändrats med avseende på intag av frukt och grönsaker: 
 

- För barn och vuxna har andelen intagna grödor från det förorenade området ändrats från 10% till 
1% av det totala dagliga intaget. 
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6.7 EXPONERINGSTIDER 

För PSRV avseende Typområde 1 har inga ändringar gjorts avseende exponeringstid, exponeringstiden 
motsvarar heltidsvistelse 365 dagar om året under en livstid. 
 
För PSRV avseende Typområde 2 har exponeringstiden för vuxna och barn angetts som 240 dagar om året 
med avseende på intag av jord och inandning av damm. Det innebär att exponeringstiden för jord och 
damm motsvarar ca 70% av vad som antas vid det generella KM-scenariot (365 dagar). Exponeringstiden 
med avseende på hudkontakt med jord har justerats så att den motsvarar ca 70 % av det generella KM-
scenariot, vilket innebär att vuxna och barn bedöms kunna ha hudkontakt med jord 80 dagar om året istället 
för 120 dagar om året. Detta beskrivs närmre i avsnitt 5.1. 
 

6.8 PSRV OCH DELRIKTVÄRDEN 

I Naturvårdsverkets beräkningsmodell beräknas de hälso- och miljöriskbaserade riktvärdena separat och det 
lägsta riktvärdet/skyddsnivån utgör det slutliga riktvärdet för ett ämne. För vissa ämnen görs även ett antal 
justeringar av riktvärdena, t. ex.  justering för förväntad exponering från andra källor, bakgrundshalter, 
eventuell akuttoxicitet etc. I Tabell 6 och Tabell 7 redovisas de beräknade platsspecifika riktvärdena för bly 
inom Typområde 1 och Typområde 2, samt delriktvärden/skyddsnivåer. 
 
PSRV gäller endast blyförorenad ytjord i områdets skogsmark, och som till övervägande del utgörs av torv 
och humus. 
 
Tabell 6. PSRV för Typområde 1, ytjord i skogsmark närmre bostäder än 50 meter. 
 

Envägskoncentrationer  Justeringar      

Intag  
jord 

Hud- 
kontakt  

In- 
andning 
damm 

Intag 
växter 

Justering 
långtids-
effekter 

Korttids- 
exponering 

Skydd 
mark- 
miljö 

Skydd 
grund- 
vatten 

Skydd 
yt- 
vatten 

Avrundat 
riktvärde  

180 9700 5300 2700 160 600 200 150 200 150 
 

 
 
Hälsoriskbaserat PSRV för Typområde 1 styrs av exponeringsvägen intag av jord. Då justering görs för risker 
med avseende på långtidsexponering från andra källor blir det hälsoriskbaserade riktvärdet 160 mg/kg. 
Miljöriskbaserat PSRV för Typområde 1 styrs av skyddet av grundvatten och är 150 mg/kg. Det slutliga 
riktvärdet blir 150 mg/kg. 
 
Tabell 7. PSRV för Typområde 2, ytjord i skogsmark längre än 50 meter från bostäder. 
 

Envägskoncentrationer  Justeringar      

Intag  
jord 

Hud- 
kontakt  

In- 
andning 
damm 

Intag 
växter 

Justering 
långtids-
effekter 

Korttids- 
exponering 

Skydd 
mark- 
miljö 

Skydd 
grund- 
vatten 

Skydd 
yt- 
vatten 

Avrundat 
riktvärde  

270 15000 8100 2700 230 600 200 150 200 150 
 

 
 
Hälsoriskbaserat PSRV för Typområde 2 styrs av exponeringsvägen intag av jord. Då justering görs för risker 
med avseende på långtidsexponering från andra källor blir det hälsoriskbaserade riktvärdet 270 mg/kg. 
Miljöriskbaserat PSRV för Typområde 2 styrs av skyddet av grundvatten och är 150 mg/kg, vilket är samma 
som för Typområde 1. 
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7. DISKUSSION 

7.1 SPRIDNINGSRISKER PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 

Förändringar i pH eller redoxpotential kan kraftigt påverka lakbarheten av många ämnen. En 
förändring/sänkning av pH med en enhet kan ge upp till 10–100 gånger högre utlakning beroende på vilket 
ämne som studeras. Bly är ett ämne som binds mycket starkt till organiskt material i marken samt till 
mineraliska partiklar i form av järn- aluminium och manganoxider. I reducerande miljö kan bly bilda 
svårlösliga sulfider och under motsatta syreförhållanden (oxiderande miljö) kan PbCO3 (blykarbonat eller 
cerrusit) fällas ut förutsatt att PH är högt. I grundvatten transporteras bly huvudsakligen som lösta 
humuskomplex eller bundet till partiklar (NV, 2006) . 
 
Den förorenade ytjorden i skogsmarken utgörs i huvudsak av organiskt material som ligger öppet och där 
syretillgången är god. Det bedöms därför inte som troligt att reducerande förhållanden skulle uppstå så att 
blysulfider bildas över tid, grundvattenanalyser tyder inte heller på att pH är så högt i området att 
blyföroreningen skulle tendera att fällas ut som blykarbonat. Genomförd fältmätning av grundvatten i 
provpunkten GV2 nära det före detta målområdet visar pH 7,73 vilket är relativt neutralt (Terraformer, 2021). 
 
Den mest betydande spridningen av blyföroreningen vid Stadsskogen sker sannolikt via lösta organiska 
komplex (DOC- Dissolved Organic Compounds) i vatten som rör sig i genomsläppliga jordlager. 
Grundvattenprov har kunnat tas ut vid två tillfällen och i två olika provpunkter, en strax nedanför det mest 
blyförorenade målområdet (GV2), och en i ett skogsparti mellan fotbollsplanen och tennisbanan ca 200 
nordöst om målområdet (GV1). Grundvattenrörens läge återges i Figur 23. 
 

 
Figur 23. Läget för det kraftigt förorenade målområdet, samt GV1 och GV2. Bakgrundsbild från tidigare undersökning 
(Terraformer, 2021). I bilden syns även markeringar av provpunkter där yt- och grundvattenprov inte kunde tas ut 
eftersom vatten inte påträffades. 
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För bly klassas påverkan i GV1 i områdets nordöstra del som hög jämfört med SGU:s bedömningsgrunder 
för grundvatten. Metallhalterna i GV2 på skolgården nära det före detta målområdet klassas som hög vid 
provtagningstillfället i juni och mycket låg vid provtagningstillfället i augusti. Det ska nämnas att 
bedömningsgrunderna avser halter i grundvattenmagasin och att grundvattenproven som tagits ut endast 
speglar metallhalter i det vatten som för tillfället finns i lösa jordlager på platsen. Med detta avses för GV1 
vatten som står i den sandiga silten på ca två meters djup, och för GV2 vatten som finns under asfaltytan på 
skolgården i morän på ca 1,5 meters djup. SGU:S kriterium för ”mycket hög påverkan” avseende bly är 10 
µg/liter, vilket sammanfaller med Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. I Tabell 8 nedan redovisas 
de uppmätta halterna i grundvatten. 
 
Tabell 8, uppmätta blyhalter i grundvatten. Halter i µg/l. 
 

 Klassindelning - påverkansgrad*     

 
mycket 

låg låg måttlig hög 
mycket 

hög Provpunkt och datum 

Metaller i 
grundvatten (µg/l) 1 2 3 4 5 

GV1 
210615 

GV1 
210825 

GV2 
210615 

GV2 
210825 

Filtrering 45 µm           Ja Ja Ja Ja 
Bly  <0,5 0,5 1 2 10 4 9 3 <0,2 
*SGU 2013. Statens geologiska undersökning, riktvärden för påverkansbedömning. 

 
Blyhalterna i GV1 bör inte ses som en säker verifiering av att urlakning och spridning sker från målområdet 
bort till nordöstra delen av planområdet. Metallhalterna i prov från grundvattenrören varierar påtagligt 
mellan provtagningstillfällena och grundvatten kan påverkas av flera olika faktorer, bland annat av DOC-
halten vilken inte har analyserats. 
 
Beräkningen av platsspecifikt riktvärde ger ett delriktvärde för skydd av grundvatten på 150 mg bly per kg 
jord. Halter i den storleksordningen återfinns i närheten av det före detta målområdet, men generellt inte i 
resterande del av planområdet. Det är därför svårt att göra en bedömning av vilken påverkan som eventuellt 
kan uppstå på grund av blyspridning från det före detta målområdet. Grundvattenförekomsten vid Bottenån 
påverkas av blykällor inom hela området där grundvattenbildning sker. Det mest förorenade området är 
relativt avgränsat samt ligger på stort avstånd till grundvattenförekomsten. Ett försiktigt antagande baserat 
på detta är att spridning från området sannolikt inte bidrar till en oacceptabel påverkan. Ifall området 
bebyggs bedöms spridningen från området bli mindre över tid eftersom hus och hårdgjorda ytor förhindrar 
infiltration, samt eftersom det förorenade målområdet då kommer att behöva åtgärdas. 
 

7.2 EXPONERINGSRISKER PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 

Ytjordens sammansättning (fibrös torv och humus) kan bli mer finkornig ifall växtskiktet tas bort i framtiden 
och de rötter och rottrådar som i dagsläget binder ihop materialet försvinner. Riskbedömningen omfattar 
inte ett sådant scenario. Det finns dock ingen anledning att ta bort växtskiktet ifall inte skogen ska avverkas 
och marken användas för anläggningar. Vid ett framtida scenario där den nuvarande skogsmarken ska 
användas för anläggningar är det troligt att berget behöver rensas och ytjorden tas bort av tekniska skäl, 
varvid föroreningen och exponeringsrisken försvinner. 
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Vid ett framtida scenario där den nuvarande skogsmarken finns kvar och de befintliga biologiska 
processerna fortgår kommer jordmånen att bli mäktigare på lång sikt. Nuvarande ytjord kommer att 
överlagras med barr, humus och mossa samtidigt som humifieringsgraden ökar i det underliggande 
förorenade materialet. Blyföroreningen kommer på så vis att över tid hamna längre ner i markprofilen. Ett 
sådant scenario bedöms innebära att exponeringsriskerna minskar för människor. 
Det kan samtidigt innebära att bly som i dagsläget är bundet till organiskt material lösgörs när detta 
material efter mycket lång tid bryts ner och bildar jordmån. Tidsperspektivet för en sådan process är dock 
mycket långt, det bedöms kunna oraska låga halter i grundvatten men under lång tid. Det bedöms inte som 
troligt att en sådan frigörelseprocess och spridning skulle bidra till exponeringsrisker för människor, även om 
dricksvattenuttag i framtiden skulle bli aktuellt. 
 
Avseende långtidsexponering gäller att människor exponeras för bly från olika källor och exponeringen rent 
allmänt bör hållas på en så låg nivå som möjligt. Markblyhalter förefaller dock inte vara starkt relaterade till 
blyblodhalter hos barn i Sverige. I orterna Sala och Falun är bakgrundshalterna av bly i marken påtagligt 
förhöjda på grund av den historiska verksamheten vid gruvorna. Studier som utförts påvisar inte att barn i 
dessa områden uppvisar högre blodblyhalter än i referensområden. I Falun finns dock en rekommendation 
som avråder från att odla årsbehovet av potatis och morötter i områden där blyhalten i jorden är mer än 300 
mg/kg, samt att stora intag av bär och svamp bör undvikas i områden där blyhalten i marken är mer än 700 
mg/kg (NV, 2008). Det ska understrykas att blyets biotillgänglighet varierar kraftigt mellan olika typer av 
jordmatriser, och att rekommendationerna från Falun inte kan tillämpas på andra blyföroreningar. Exemplet 
återges endast för att belysa att blyhalter i mark generellt inte en betydande källa till blyhalter i blodet hos 
barn. 
 
Den mest betydande exponeringen av bly sker från livsmedel i form av spannmålsprodukter, mjölkprodukter 
och grönsaker. Mätningar inom ramen för den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen visar att 
blyhalten sjunker i blod hos barn, främst som en effekt av förbudet av blytillsats till bensin (IMM, 2017). 
Utförda biota-analyser visar att blyhalterna i kantareller som plockats i det mest förorenade området bakom 
muren överskrider gränsvärdet för livsmedel, medan halterna i kantareller i ett mindre förorenat delområde 
är långt under gränsvärdet. 
 
För blåbär är halterna under gränsvärdet i prov från båda områdena, intag av bär bedöms därför inte utgöra 
en risk. Intag av svamp från de mest förorenade markpartierna bedöms kunna utgöra en risk ifall intaget 
sker regelbundet och under lång tid.  
 
Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 µg/l (SLV, 2021) och den högsta uppmätta halten (GV1 vid 
provtagning i augusti) är 9 µg/l. Halterna är i de tre övriga proven under 5 µg/l. Det indikerar att vatten inom 
planområdet inte är blyförorenat i en omfattning som utgör en risk i det fall dricksvattenuttag skulle ske. 
 
För att en enstaka exponering av jord ska kunna bidra till att den totala exponeringen under ett år innebär 
hälsorisker krävs att blyhalterna i den förorenade ytjorden är 600 mg/kg. Inom området som berörs av 
detaljplanen överskrids denna halt endast i området vid f.d. blinderingsvall och kulfång. Detta delområde 
behöver åtgärdas eftersom människor kan och kommer att kunna exponeras för föroreningen oavsett ifall 
planen genomförs eller inte. 
  



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : Riskbedömning bly

34(37) 

 
 

 

 

 

Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-10-21 
Beställare: Fastigheter i Linde AB Riskbedömning 

 

7.3 FRÅGOR TILL RISKVÄRDERINGSDISKUSSION 

Den genomförda riskbedömningen baseras på observationer, mätningar och tester men även på 
bedömningar och antaganden vilket alltid innebär ett mått av osäkerhet. Innan riskreducerande åtgärder 
genomförs bör det diskuteras vilken grad av osäkerhet som kan accepteras i förhållande till de konsekvenser 
en åtgärd kan ha för befintliga värden såsom djur- och växtmiljöer, rekreation, ekonomi och landskapsbild. 
Syftet med en sådan diskussion är att så långt som möjligt säkerställa att åtgärdernas omfattning blir skäligt 
avvägd gentemot andra intressen. Detta görs inom ramen för en ristvärderingsdiskussion. I samband med 
riskvärderingen kan följande bedömningar och antaganden som gjorts i riskbedömningen lyftas in i 
diskussionen: 

- Typområde 1. Exponeringsscenariot för Typområde 1 baseras på den styrande risken, små barns 
intag av förorenad jord. Det kan diskuteras ifall daglig exponering sker i skogsmark så långt som 50 
meter från bostäder. Typområde 1 kan eventuellt avgränsas baserat på ett mindre avstånd till 
bostäder. 
 

- Typområde 2. Vistelsetiden inom Typområde 2 antas vara 240 dagar om året. Det kan diskuteras 
ifall vistelse i skogsmark som inte är i direkt närhet till bostäder sker 240 dagar om året. Det 
motsvarar ungefär antalet arbetsdagar under ett års heltidsarbete. Vistelsetiden kan eventuellt vara 
lägre. 

 

8. REKOMMENDATIONER 

Baserat på den genomförda riskbedömningen samt resultat från genomförda undersökningar bedöms 
behov av riskreduktion föreligga för utfylld mark vid murarna samt ytjord i den omgivande skogsmarken. 
Blyhalterna i dessa markpartier är generellt mycket högre än PSRV och bedöms kunna innebära risker för 
människors hälsa, markekosystem, grundvatten och ytvatten. Det bedöms även kunna föreligga behov av 
riskreduktion i enstaka markpartier i skogsmark utanför målområdet där blyhalterna överskrider PSRV. 
Notera att PSRV endast avser ytjord i skogsmark, fyllning vid murarna bör bedömas utifrån andra riktvärden. 
Blynivåerna i fyllningen överskrider dock haltgräns för farligt avfall och bedöms kräva åtgärder (Terraformer, 
2021). 
 
Vid fortsatt utredning av detaljplaneområdet behöver dock en mer ingående bedömning göras avseende 
behovet av riskreduktion inom markpartier där människor kan komma att påverkas av planens 
genomförande. Olika riktvärden kan behöva tillämpas för olika typer av mark och markanvändning. 
I blyförorenad skogsmark rekommenderas att de framtagna platsspecifika riktvärdena för ytjord tillämpas, i 
annan typ av mark kan Naturvårdsverkets generella riktvärden vara lämpliga. 
 
Det styrande skyddsobjektet för beräknade PSRV är skyddet av grundvatten, medan de hälsoriksbaserade 
riktvärdena styrs av små barns intag av förorenad jord. I samband med kommande utredningssteg 
rekommenderas att en välmotiverad beslutsskala tillämpas, och att beslutsskalan utgår från ett 
grundvattenperspektiv såväl som ett exponeringsperspektiv. Förenklat uttryckt innebär det att ta ställning till 
hur stora jordenheter som ska användas för bedömning av åtgärdsbehov ur olika perspektiv. 
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Nedan anges några fiktiva exempel (gäller alltså inte Stadsskogen) som belyser hur beslutsskalor kan 
tillämpas: 
 

- Akuttoxiskt höga halter av arsenik förekommer punktvis på en innergård i ett bostadsområde. 
Beslutsskalan bör då vara mycket liten, eftersom en enstaka exponering för en liten mängd jord kan 
innebära en allvarlig risk. Beslutsenheter mindre än en kvadratmeter kan då vara motiverade. 
 

- PCB-halter överskrider i några punkter platsspecifikt riktvärde i ett grönområde. PCB är ett ämne 
med skadliga långtidseffekter men är inte akuttoxiskt. Beslutsskalan kan här vara större. Människor 
kan antas röra sig inom hela området och exponeras för halter som är både högre och lägre än 
PSRV, men den genomsnittliga exponeringen ger inte upphov till skadliga långtidseffekter. 
Beslutsenheter större än 10 x 10 meter kan då vara motiverade. 
 

- Nickelhalter i ett utfyllt område vid en vattentäkt överskrider i hälften av provpunkterna 
platsspecifikt riktvärde som styrs av grundvattenskydd. Hälsoriskbaserade skyddsnivåer överskrids 
inte i någon provpunkt, inte heller skyddsnivåer med avseende på ytvatten och markmiljö. 
Vattentäkten kan antas påverkas av nickelnivåerna inom det förorenade området som helhet och 
det kan då vara motiverat att betrakta hela det förorenade området som en beslutsenhet. 

 
När behovet av riskreduktion bedömts kan en åtgärdsutredning utföras, med beskrivning av vilka olika 
åtgärdsmetoder som kan vara lämpliga samt bedömd kostnad för olika alternativ.  
 
Skogsmarken är viktig för områdets karaktär och har ett stort värde som stadsnära rekreationsskog, där finns 
också ett fungerade markekosystem. Att avlägsna den förorenade jordmånen innebär att dessa värden 
skadas allvarligt eller förstörs helt.  Åtgärderna behöver utformas på ett sätt som tar hänsyn till befintliga 
värden, samtidigt som tillräcklig riskreduktion uppnås. Det är därför viktigt att den slutliga omfattningen och 
metoden för åtgärderna tas fram i samband med en riskvärderingsdiskussion (se avsnitt 7.3). 

 

  

 
 

Jennifer Espling, miljökonsult 
AB Terraformer, uppdragsledare 
 
 

 
 

Per Evenhamre, miljökonsult 
Evolent AB, oberoende granskning 
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Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-10-21 
Beställare: Fastigheter i Linde AB Riskbedömning 
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Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-10-21 
Beställare: Fastigheter i Linde AB Riskbedömning 

 

Sveriges 
Skogsvårdsförbund, 
2000 

Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen 
Skogen), Stockholm år 2000.  
 
 

Terraformer, 2021 Miljöteknisk undersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna 
Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11. Rapport daterad 2021-03-05. 
 

Terraformer, 2021 Miljöteknisk undersökning inom del av fastigheterna  Stadsskogen 1:1, och 2:11. 
Rapport daterad 2021-09-09. 
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 RAPPORT  

 Utfärdad av Miljölaboratoriet 

 

        

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultatet relaterar endast till det insända provet 
 

 

Statens geotekniska institut Tel: 013-20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se 
Postadress, hk: 581 93 LINKÖPING Fax: 013-20 19 14 Bankgiro: 5211-0053  
Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 www.swedgeo.se Org.nr: 20 21 00-0712 
 
 

Beställare:  AB Terraformer, Jennifer Espling 

Uppdrag:  Biotillgänglighet         
Provbeteckning: Lakprov 3 

Diarienr 7.1-2101-0037 

Uppdr.nr 20019-10 

Provnr 210098 

Registrerad  Lab. undersökning Utfärdad 2021-06-17 
Datum  

2021-04-27 
Datum  

2021-05-25 
Av  
MWi/CPE 

Teknisk ledare  
Camilla Peterson 

   

 

 
 Metod 

Human biotillgänglighet - Gastric SGI-metod enl.UBM * 

Provnummer  21368   

 

Biolöslig fraktion: mg/kg % Analys utfört av Eurofins AB 

    

Al 880 32 1 

Sb 0,04 0,83 4 

As 0,14 2,70 4 
Ba 25 91 1 
Pb 220 94  
B 0,15 3,10 1,4 
Fe 200 4,30 1 
Cd 0,17 84 4 
Co 0,30 30 1 
Cu 3,00 38 1 
Cr 0,14 1,40 1 
Mg 190 18 1 
Mn 91 72 1 
Mo 0,01 0,22 1,4 
Ni 0,98 20 1 
Se 0,08 0,77 1,4 
V 1,50 12 1 
Zn 24 38 1 

 
 Metod 

Human biotillgänglighet – Gastric-Intestinal SGI-metod enl.UBM * 

Provnummer 21370   

 

Biolöslig fraktion: mg/kg % Analys utfört av Eurofins AB 

    

Al 290 11 1 

Sb 0,16 3,20 4 

As 0,16 3,10 4 
Ba 11 38 1 
Pb 50 21  

 
* The BARGE Unified Bioaccessibility Method 
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 RAPPORT  

 Utfärdad av Miljölaboratoriet 

 

        

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultatet relaterar endast till det insända provet 
 

 

Statens geotekniska institut Tel: 013-20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se 
Postadress, hk: 581 93 LINKÖPING Fax: 013-20 19 14 Bankgiro: 5211-0053  
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B 2,10 42 1, 4 
Fe 120 2,40 1 
Cd 0,04 20 4 
Co 0,07 7,40 1 
Cu 0,10 1,20 1 
Cr 0,31 3,10 1,2 
Mg 100 9,60 1 
Mn 36 29 1 
Mo 0,03 0,66 1,4 
Ni 0,24 4,80 1 
Se 0,02 0,20 1,4 
V 0,40 3,30 1 
Zn 8,20 13 1 

 

 

Provberedning: Provet homogeniserades och siktades < 0,25 mm . 

 Andel bortplockat > 0,25 mm : 72 % 

Wn : 10,6 %  

 

Kommentar:  UBM-metoden är validerad för As, Cd, Pb och Sb.  

Den biolösliga fraktionen är beräknad på halten i eluatet och halten i provet < 0,25mm. 

 
 1 Ej validerad för dessa metaller. 

    2 Ej blankkorrigerad då halt i blanklösning överstiger halt i provet. 

    3 Halt i provlösning under rapporteringsgräns. 

    4 Totalhalt under rapporteringsgräns. 
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 RAPPORT  

 Utfärdad av Miljölaboratoriet 

 

        

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultatet relaterar endast till det insända provet 
 

 

Statens geotekniska institut Tel: 013-20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se 
Postadress, hk: 581 93 LINKÖPING Fax: 013-20 19 14 Bankgiro: 5211-0053  
Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 www.swedgeo.se Org.nr: 20 21 00-0712 
 
 

Beställare:  AB Terraformer, Jennifer Espling 

Uppdrag:  Biotillgänglighet         
Provbeteckning: Lakprov 4 

Diarienr 7.1-2101-0037 

Uppdr.nr 20019-10 

Provnr 210099 

Registrerad  Lab. undersökning Utfärdad 2021-06-17 
Datum  

2021-04-27 
Datum  

2021-05-25 
Av  
MWi/CPE 

Teknisk ledare  
Camilla Peterson 

   

 

 
 Metod 

Human biotillgänglighet - Gastric SGI-metod enl.UBM * 

Provnummer  21381   

 

Biolöslig fraktion: mg/kg % Analys utfört av Eurofins AB 

    

Al   1 

Sb 0,03 0,62 4 

As 0,21 4,20 4 
Ba 72 100 1,5 
Pb 370 100 5 
B 0,62 12 1,4 
Fe 160 11 1 
Cd 0,73 100 5 
Co 0,36 36 1,4 
Cu 1,30 10 1 
Cr 0,02 0,31 1,4 
Mg 540 100 1,5 
Mn 68 100 1,5 
Mo 0,01 0,12 1,2,4 
Ni 2,30 76 1 
Se 0,00 0,04 1,4 
V 2,10 43 1,4 
Zn 61 100 1,5 

 
 Metod 

Human biotillgänglighet – Gastric-Intestinal SGI-metod enl.UBM * 

Provnummer 21383   

 

Biolöslig fraktion: mg/kg % Analys utfört av Eurofins AB 

    

Al 360 52 1 

Sb 0,21 4,20 4 

As 0,29 5,80 4 
Ba 29 100 1 
Pb 79 32  
B 0,69 14 1,4 

 
* The BARGE Unified Bioaccessibility Method 
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 RAPPORT  

 Utfärdad av Miljölaboratoriet 

 

        

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultatet relaterar endast till det insända provet 
 

 

Statens geotekniska institut Tel: 013-20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se 
Postadress, hk: 581 93 LINKÖPING Fax: 013-20 19 14 Bankgiro: 5211-0053  
Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 www.swedgeo.se Org.nr: 20 21 00-0712 
 
 

Fe 100 7,20 1 
Cd 0,10 26  
Co 0,06 5,60 1,4 
Cu 1,50 11 1,2 
Cr 0,22 4,30 1,2,4 
Mg 170 54 1 
Mn 15 43 1 
Mo 0,04 0,83 1,4 
Ni 0,29 9,50 1 
Se 0,22 2,20 1,4 
V 0,48 9,70 1,4 
Zn 12 30 1 

 

 

Provberedning: Provet homogeniserades och siktades < 0,25 mm . 

 Andel bortplockat > 0,25 mm : 86 % 

Wn : 17,6 %  

 

Kommentar:  UBM-metoden är validerad för As, Cd, Pb och Sb.  

Den biolösliga fraktionen är beräknad på halten i eluatet och halten i provet < 0,25mm. 

 
 1 Ej validerad för dessa metaller. 

    2 Ej blankkorrigerad då halt i blanklösning överstiger halt i provet. 

    3 Halt i provlösning under rapporteringsgräns. 

    4 Totalhalt under rapporteringsgräns. 

   5  Teoretisk biotillgänglighet Gastric överstiger 100% 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR2138178 21-May-2021 

Customer : ALS Scandinavia, Sweden

:: LaboratoryClient ALS Czech Republic, s.r.o.ALS Scandinavia, Sweden

: :ContactContact Client Serviceaccounting.lu

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

190 00  Czech Republic

Aurorum 10

97775 Lulea Sweden

:: E-mailE-mail ---- customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

::Project Page 1 of 3(17.06.2021) L2105830

:Order number ---- :Date Samples 

Received

30-Apr-2021 

:Quote number PR2010ALSSC-SE0034 

(CZ-125-10-0240)
Site : ---- :Date of test 30-Apr-2021 - 21-May-2021

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. If the section "Sampled by" of the 

Certificate of analysis states: "Sampled by Customer" then the results relate to the sample as received.

Responsible for accuracy Testing Laboratory No. 1163

Accredited by CAI according to

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Signatories Position

Zdeněk Jirák  

Manager

The company is certified according to ČSN EN ISO 14001 (Environmental management systems) and ČSN ISO 45001 

(Occupational health and safety management systems)

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu
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:Issue Date

2 of 3:Page

Work Order :

:Client

PR2138178

ALS Scandinavia, Sweden

21-May-2021 

Analytical Results

U11805634

L/S = 0.1

U11805633

L/S = 10.0

U11805632

L/S = 0.1

Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2138178-001 PR2138178-002 PR2138178-003

[30-Apr-2021][30-Apr-2021][30-Apr-2021]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 33.7----± 2.3939.3 ± 2.05----

Sample Pre-Preparation

Inner Diameter of the Column 

(not accredited)

S-PPLPER cm0.1 5.0--------5.0 --------

L/S Ratio Removed (not 

accredited)

S-PPLPERS --0.050 0.1199.94----0.115 --------

Amount of Dry Sample in 

Column (not accredited)

S-PPLPER g0.1 117--------139 --------

Amount of Water Removed (not 

accredited)

S-PPLPERS mL0.1 14.01370----16.0 --------

Height of Material in Column (not 

accredited)

S-PPLPER cm0.1 30.0--------30.0 --------

pH Value S-PPLPERS --1.00 4.544.26----4.58 --------

Average Flow (not accredited) S-PPLPER mL/h0.1 13.0--------13.0 --------

Electrical Conductivity S-PPLPERS µS/cm10 297184----380 --------

Temperature of the Room (not 

accredited)

S-PPLPER °C0.5 20 ±5--------20 ±5 --------

pH of first 15 mL S-PPLPER --1.00 5.64--------4.48 --------

pH of the Rest L/S=0.1 S-PPLPER --1.00 5.44--------4.68 --------

--------U11805635

L/S = 10.0

Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2138178-004 ---- ----

--------[30-Apr-2021]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Sample Pre-Preparation

L/S Ratio Removed (not 

accredited)

S-PPLPERS --0.050 ------------9.92 --------

Amount of Water Removed (not 

accredited)

S-PPLPERS mL0.1 ------------1150 --------

pH Value S-PPLPERS --1.00 ------------4.10 --------

Electrical Conductivity S-PPLPERS µS/cm10 ------------156 --------

When sampling time information is not provided by the client, sampling dates are shown without a time component.  In these instances, the time 

component has been assumed by the laboratory for processing purposes.  Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement 

uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty. The MU does not include sampling uncertainty.

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Czech Republic 470 01

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN 

EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735) Determination of dry matter by gravimetry and determination of moisture by 

calculation from measured values.

S-DRY-GRCI

Preparation Methods Method Descriptions

Location of test performance: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Czech Republic 470 01

CZ_SOP_D06_07_087 (CSN P CEN/TS 14405, CSN ISO 10523, CSN 75 7342, CSN EN 27888) Determination of pH, 

temperature and electrical conductivity by column test.

S-LPER-A

CZ_SOP_D06_07_087 (CSN P CEN/TS 14405, CSN ISO 10523, CSN 75 7342, CSN EN 27888) Determination of pH, 

temperature and electrical conductivity by column test.

S-PPLPER

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.euThe company is certified according to ČSN EN ISO 14001 and ČSN ISO 45001
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:Issue Date

3 of 3:Page

Work Order :

:Client

PR2138178

ALS Scandinavia, Sweden

21-May-2021 

Preparation Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_07_087 (CSN P CEN/TS 14405, CSN ISO 10523, CSN 75 7342, CSN EN 27888) Determination of pH, 

temperature and electrical conductivity by column test.

S-PPLPERS

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

Sending sample back according client request* W-SAMPLEBACK

A “*“ symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. If the UNICO-SUB code is stated in the 

method table, this only informs that the tests have been performed by a subcontractor and the results are given in an annex to the test 

report, including information on test accreditation. In the case when a procedure specified in an accredited method was used for 

non-accredited matrix, the reported results are non-accredited; please refer to information in General Comment section on the front 

page. If the report contains subcontracted analyses, those are made in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS 

Czech Republic, s.r.o.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.euThe company is certified according to ČSN EN ISO 14001 and ČSN ISO 45001
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Lab-ID analyserat prov: PR2138178001, PR2138178002

Kund-ID analyserat prov: 

Provberedning

Generell information om testet:
En kolonn har använts med inner diameter: 5.0  cm
Torrsubstans: 39.3  %
Mängd vått prov i kolonn: 353.7  g
Mängd torrt prov i kolonn: 139  g
Höjd av testat prov i kolonn: 30.0  cm
Testet har utförts vid rumstemperatur: 22.8  °C
Genomsnittligt flöde: (tillåtet intervall = 10.6 – 13.9 ml/h) 13.0  mL/h

L/S- 

förhålland

e

Uttaget L/S-  

förhålland

e

Uttaget 

L/S i intervallet

Volym

lakvatten 

uttaget 

[ml] 

pH T [°C] Kond. [µS/cm]

0.100 0.115 0.08 – 0.12 16.0 4.58 22.8 380
10.000 9.971 9.90 – 10.10 1370 4.26 23.3 184

Kommentarer: pH de första 15 ml: 4.48
pH resteluater L/S = 0.10: 4.68

Jämnvikt uppnåd då skillnaden i pH-värdena ovan är mindre än 0.5

Analyt

Pb

Uttag av lakvatten (Uttaget L/S-förhållande inom det tillåtna intervallet)

Mätningar i lakvatten: 

485 342

Bilaga 1 certifikat av analys för order PR2138178

Analysresultat – Laktest enligt standard CEN/TS 14405 “Karakterisering av avfall – Bestämning av 

lakegenskaper  – Uppströms perkolationstest (under bestämda förhållanden)”

U11805632, U11805633

Det testade materialet krossades <4mm och efter homogenisering användes en delmängd till att fylla kolonnen enligt 

standard CEN/TS 14405.

Lab-ID

PR2138178001
PR2138178002

Fraction 0.0 - 0.10  

[µg/L] 

Fraction 0.10 - 10.0 

[µg/L] 

Right Solutions • Right Partner Page 1 of 2 www.alsglobal.eu  
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L/S = 0.10 10.00
Analyte µg/kg TS µg/kg TS

Pb 55.8 3430

Anmärkningar:

DOC

PHI

TDS

När det lägre värdet av intervallet är noll betyder det att koncentrationen av den involverade parametern var "lägre än 

rapporteringsgränsen (LOR)" i den inblandade fraktionen och i alla tidigare fraktioner.

När det lägre värdet av intervallet inte är noll betyder det att koncentrationen av den involverade parameterna var större än LOR i den 

inblandade fraktionen eller i en del av tidigare fraktioner. 

Slut på resultatdelen av bilagan till analyscertifikatet

– Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol

Kolonntest samt fysikalkemiska analyserna var utförda av ALS Czech Republic, s.r.o. Analys av metaller i lakvatten var utförda av ALS 

Scandinavia AB i Luleå. 

När endast ett värde är rapporterat i tabellen "ackumulerad utlakad mängd" betyder det att koncentrationen på den parametern i den 

fraktion samt i alla tidigare fraktioner var större än rapporteringsgränsen (LOR).

Om intervall av koncentrationer är rapporterad betyder det att minst en av koncentrationerna för de involverade parametrarna var 

mindre än LOR. Det lägre värdet av intervallen var utvärderat med användning av "noll koncentration 0.000 µg/l" för den involverade 

parametern och det övre värdet av intervallet var utvärderat med användning av värdet för rapporteringsgränsen (LOR) för den 

involverade parametern.

– Fenolindex

– Total Dissolved Solids, totalt upplösta ämnen

Pb 0.0558 3.43

Analysresultat – Laktest enligt standard CEN/TS 14405 “Karakterisering av avfall – Bestämning av 

lakegenskaper  – Uppströms perkolationstest (under bestämda förhållanden)”

L/S = 0.10 10
Analyte mg/kg TS mg/kg TS

Bilaga 1 certifikat av analys för order PR2138178

Slutet av resultatet del av bilagan certifikat för analys

Right Solutions • Right Partner Page 2 of 2 www.alsglobal.eu  
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Lab-ID analyserat prov: PR2138178003, PR2138178004

Kund-ID analyserat prov: 

Provberedning

Generell information om testet:
En kolonn har använts med inner diameter: 5.0  cm
Torrsubstans: 33.7  %
Mängd vått prov i kolonn: 347.2  g
Mängd torrt prov i kolonn: 117  g
Höjd av testat prov i kolonn: 30.0  cm
Testet har utförts vid rumstemperatur: 22.9  °C
Genomsnittligt flöde: (tillåtet intervall = 10.6 – 13.9 ml/h) 13.0  mL/h

L/S- 

förhålland

e

Uttaget L/S-  

förhålland

e

Uttaget 

L/S i intervallet

Volym

lakvatten 

uttaget 

[ml] 

pH T [°C] Kond. [µS/cm]

0.100 0.120 0.08 – 0.12 14.0 4.54 22.9 297
10.000 9.949 9.90 – 10.10 1150 4.10 23.4 156

Kommentarer: pH de första 15 ml: 5.64
pH resteluater L/S = 0.10: 5.44

Jämnvikt uppnåd då skillnaden i pH-värdena ovan är mindre än 0.5

Analyt

Pb

Uttag av lakvatten (Uttaget L/S-förhållande inom det tillåtna intervallet)

Mätningar i lakvatten: 

414 478

Bilaga 2 certifikat av analys för order PR2138178

Analysresultat – Laktest enligt standard CEN/TS 14405 “Karakterisering av avfall – Bestämning av 

lakegenskaper  – Uppströms perkolationstest (under bestämda förhållanden)”

U11805634, U11805635

Det testade materialet krossades <4mm och efter homogenisering användes en delmängd till att fylla kolonnen enligt 

standard CEN/TS 14405.

Lab-ID

PR2138178003
PR2138178004

Fraction 0.0 - 0.10  

[µg/L] 

Fraction 0.10 - 10.0 

[µg/L] 

Right Solutions • Right Partner Page 1 of 2 www.alsglobal.eu  
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L/S = 0.10 10.00
Analyte µg/kg TS µg/kg TS

Pb 49.5 4750

Anmärkningar:

DOC

PHI

TDS

När det lägre värdet av intervallet är noll betyder det att koncentrationen av den involverade parametern var "lägre än 

rapporteringsgränsen (LOR)" i den inblandade fraktionen och i alla tidigare fraktioner.

När det lägre värdet av intervallet inte är noll betyder det att koncentrationen av den involverade parameterna var större än LOR i den 

inblandade fraktionen eller i en del av tidigare fraktioner. 

Slut på resultatdelen av bilagan till analyscertifikatet

– Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol

Kolonntest samt fysikalkemiska analyserna var utförda av ALS Czech Republic, s.r.o. Analys av metaller i lakvatten var utförda av ALS 

Scandinavia AB i Luleå. 

När endast ett värde är rapporterat i tabellen "ackumulerad utlakad mängd" betyder det att koncentrationen på den parametern i den 

fraktion samt i alla tidigare fraktioner var större än rapporteringsgränsen (LOR).

Om intervall av koncentrationer är rapporterad betyder det att minst en av koncentrationerna för de involverade parametrarna var 

mindre än LOR. Det lägre värdet av intervallen var utvärderat med användning av "noll koncentration 0.000 µg/l" för den involverade 

parametern och det övre värdet av intervallet var utvärderat med användning av värdet för rapporteringsgränsen (LOR) för den 

involverade parametern.

– Fenolindex

– Total Dissolved Solids, totalt upplösta ämnen

Pb 0.0495 4.75

Analysresultat – Laktest enligt standard CEN/TS 14405 “Karakterisering av avfall – Bestämning av 

lakegenskaper  – Uppströms perkolationstest (under bestämda förhållanden)”

L/S = 0.10 10
Analyte mg/kg TS mg/kg TS

Bilaga 2 certifikat av analys för order PR2138178

Slutet av resultatet del av bilagan certifikat för analys
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Ankomstdatum 2021-04-26 AB Terraformer 
Utfärdad 2021-06-17 Jennifer Espling 
    
  Barkaröby 18 
  725 91 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Stadsskogen  
 
 

Analys:  LV4A 

 

Er beteckning Lakprov 3 (hink) 

 L/S 0,1 

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805632 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

Pb  485 93 µg/l 1 H ALSK 

 
 

Er beteckning Lakprov 3 (hink) 

 L/S 10 

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805633 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

Pb  342 66 µg/l 1 H ALSK 

 
 

Er beteckning Lakprov 4 (hink) 

 L/S 0,1 

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805634 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

Pb  414 79 µg/l 1 H ALSK 

 
 

Er beteckning Lakprov 4 (hink) 

 L/S 10 

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805635 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

Pb  478 92 µg/l 1 H ALSK 

 

   Sofie Hannu
2021.06.17 18:32:53

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
Sofie.Hannu@alsglobal.com

Public key:
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 Metod 

1 Analys av lakvatten. Vid analys av metaller har provet surgjorts med 1 ml salpetersyra(suprapur) per 100 ml. Vid 
analys av W har provet ej surgjorts. För analys av Ag har provet konserverats med HCl.  
 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS EN ISO 17852. 
 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad.  
 
Om laktestet har utförts av ALS i Luleå, för omräknade halter till mg/kg TS se rapport eller bilaga. 
 
 

 
 

 Godkännare 

ALSK Aleksandra Skrobonja 
 

 
 

 Utf1 

H ICP-SFMS  
 

 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

 
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

   Sofie Hannu
2021.06.17 18:32:53

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
Sofie.Hannu@alsglobal.com

Public key:
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : LE2107141 Sida : 1 av 3

AB Terraformer DP StadsskogenProjektKund : :

Jennifer Espling BeställningsnummerKontaktperson 204502: :

Barkaröby 18Adress Jennifer EsplingProvtagare: :

725 91 Västerås Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, prover 2021-08-26  13:19:

E-post jennifer.espling@terraformer.se 2021-08-30Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-09-09  08:48: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 4: :

ST2021SE-AB-TER0001 (OF210256)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Ilia Rodushkin Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telefon977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sverige
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2 av 3:Sida

Ordernummer :

:Kund

LE2107141

AB Terraformer

Analysresultat

Blåbär bakom murProvbeteckningMatris: BIOTA

Laboratoriets provnummer LE2107141-001

2021-08-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Uppslutning B-PB29-MW- -Ja LEM-4----

Metaller och grundämnen
Pb, bly B-SFMS-29mg/kg 0.0400<0.04 LEM-4----

Kantareller bakom murProvbeteckningMatris: BIOTA

Laboratoriets provnummer LE2107141-002

2021-08-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Uppslutning B-PB29-MW- -Ja LEM-4----

Metaller och grundämnen
Pb, bly B-SFMS-29mg/kg 0.04007.25 LEM-4± 0.78

Blåbär bakom barackProvbeteckningMatris: BIOTA

Laboratoriets provnummer LE2107141-003

2021-08-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Uppslutning B-PB29-MW- -Ja LEM-4----

Metaller och grundämnen
Pb, bly B-SFMS-29mg/kg 0.0400<0.04 LEM-4----

Kantareller bakom barackProvbeteckningMatris: BIOTA

Laboratoriets provnummer LE2107141-004

2021-08-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Uppslutning B-PB29-MW- -Ja LEM-4----

Metaller och grundämnen
Pb, bly B-SFMS-29mg/kg 0.0400<0.04 LEM-4----
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3 av 3:Sida

Ordernummer :

:Kund

LE2107141

AB Terraformer

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Uppslutning i salpetersyra/väteperoxid i mikrovågsugn enligt SE-SOP-0041 (SS-EN 13805:2014).B-PB29-MW

Bestämning av metaller i biota med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994 efter 

uppslutning enligt B-PB29-MW.

B-SFMS-29

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030
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Ankomstdatum 2021-04-26 AB Terraformer 
Utfärdad 2021-04-28 Jennifer Espling 
    
  Barkaröby 18 
  725 91 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Stadsskogen  
 
 

Analys:  A03 

 

Er beteckning Lakprov 1 (hink) 

  

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805628 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

GF * 77.1 % av TS 1 W JOGR 

TOC * 44.7 % av TS 2 W JOGR 

 
 

Er beteckning Lakprov 2 (hink) 

  

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805629 

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

GF * 3.6 % av TS 1 W JOGR 

TOC * 2.1 % av TS 2 W JOGR 

 

   Anders Rydeker
2021.04.28 14:18:36

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
anders.rydeker@ALSGlobal.com

Public key:
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 Metod 

1 Analys enligt SS-EN 15935. 
 

2 TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på “Van Bemmelen” factor.  
  
 

 
 

 Godkännare 

JOGR Jonna Grundström 
 

 
 

 Utf1 

W Våtkemi 
 

 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

 
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

   Anders Rydeker
2021.04.28 14:18:36

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
anders.rydeker@ALSGlobal.com

Public key:
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Ankomstdatum 2021-04-26 AB Terraformer 
Utfärdad 2021-05-07 Jennifer Espling 
    
  Barkaröby 18 
  725 91 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt Stadsskogen  
 
 

Analys:  LV4A 

 

Er beteckning Lakprov 1 (hink) 

 L/S 10 

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805630 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

SS-EN 12457-2  Ja 51 ArbMom 1 I ASAP 

TS innan lakning * 57.3  % 2 I LIAS 

Invägning * 103.8  g 2 I LIAS 

Volym tillsatt * 550  ml 2 I LIAS 

Pb  1160 224 µg/l 3 H NIPA 

       

pH  4.2   4 V EMAN 

Temp.pH-mätning  25.5  °C 3 V EMAN 

Kond.  35.3  mS/m 5 V EMAN 

Temp.kond.mätning  24.7  °C 3 V EMAN 

       

Laktest omräkning mg/kg TS 
Pb  11.6  mg/kg TS 3 H NIPA 

 
 

Er beteckning Lakprov 2 (hink) 

 L/S 10 

Provtagare Jennifer Espling 

Provtagningsdatum 2021-04-21 

 

Labnummer U11805631 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 

SS-EN 12457-2  Ja 51 ArbMom 1 I ASAP 

TS innan lakning * 96.8  % 2 I LIAS 

Invägning * 92.9  g 2 I LIAS 

Volym tillsatt * 897  ml 2 I LIAS 

Pb  416 85 µg/l 3 H NIPA 

       

pH  5.9   4 V EMAN 

Temp.pH-mätning  25.0  °C 3 V EMAN 

Kond.  1.54  mS/m 5 V EMAN 

Temp.kond.mätning  24.7  °C 3 V EMAN 

       

Laktest omräkning mg/kg TS 
Pb  4.16  mg/kg TS 3 H NIPA 

 

   Maria Omberg
2021.05.07 14:07:05

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
maria.omberg@alsglobal.com

Public key:
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 Metod 

1 Laktesten har utförts enligt SS-EN 12457-2. Den utvidgade osäkerheten är 51% enligt SS-EN 12457-2. Osäkerheten 
är beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 

2 Provupparbetning. 
 
 

3 Analys av lakvatten. Vid analys av metaller har provet surgjorts med 1 ml salpetersyra(suprapur) per 100 ml. Vid 
analys av W har provet ej surgjorts. För analys av Ag har provet konserverats med HCl.  
 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS EN ISO 17852. 
 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad.  
 

Om laktestet har utförts av ALS i Luleå, för omräknade halter till mg/kg TS se rapport eller bilaga. 
 
 

4 Potentiometrisk bestämning av pH i vatten vid 25±2°C och omräknat till 25.0°C (SE-SOP-0056, SS-EN ISO 
10523:2012). pH är en tidskritisk parameter och bestämning bör göras inom 24 h efter provtagning. Prover bör därför 
skickas direkt till laboratoriet efter provtagning. 
 

5 Bestämning av konduktivitet i vatten vid 25±1°C och omräknat till 25.0°C (SE-SOP-0058, SS-EN 27888-1:1994). 
Konduktivitet är en tidskritisk parameter och bestämning bör göras inom 24 h efter provtagning. Prover bör därför 
skickas direkt till laboratoriet efter provtagning. 
 

 
 

 Godkännare 

ASAP Åsa Apelqvist 
 

EMAN Emma Andersson 
 

LIAS Linda Åström 
 

NIPA Nicola Pallavicini 
 

 
 

 Utf1 

H ICP-SFMS  
 

I Man.Inm. 
 

V Våtkemi 
 

 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

   Maria Omberg
2021.05.07 14:07:05

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
maria.omberg@alsglobal.com

Public key:
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Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.lu@alsglobal.com 
Tel: + 46 920 28 9900 
Fax: + 46 920 28 9940 

 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  

 
 
  

 

 

  

 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

   Maria Omberg
2021.05.07 14:07:05

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
maria.omberg@alsglobal.com

Public key:
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Barkaröby 18Adress Jennifer EsplingProvtagare: :

725 91 Västerås Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, prover 2021-04-23  15:19:

E-post jennifer.espling@terraformer.se 2021-04-27Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-04-29  16:03: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 4: :

HL2020SE-AB-TER0001 (OF180291)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

ia Rodushkin Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telefon977 75 Luleå +46 920 28 99 00
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2 av 3:Sida

Ordernummer :

:Kund

LE2102567

AB Terraformer

Analysresultat

Lakprov 1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2102567-001

2021-04-21Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005850 LEMS-1± 585

Fysikaliska parametrar
glödgningsförlust vid 550°C (GF) S-LOI550% TS 0.1091.1 LEGF550± 3.0

totalt organiskt kol (TOC) S-TOC-CC% 0.1052.8 * LETOCB----

Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0034.8 LEMS-1± 2.00

Lakprov 2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2102567-002

2021-04-21Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00902 LEMS-1± 90.2

Fysikaliska parametrar
glödgningsförlust vid 550°C (GF) S-LOI550% TS 0.104.12 LEGF550± 3.00

totalt organiskt kol (TOC) S-TOC-CC% 0.102.39 * LETOCB----

Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.9 LEMS-1± 2.00

Lakprov 3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2102567-003

2021-04-21Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.001430 LEMS-1± 143

Fysikaliska parametrar
glödgningsförlust vid 550°C (GF) S-LOI550% TS 0.1081.8 LEGF550± 3.0

totalt organiskt kol (TOC) S-TOC-CC% 0.1047.4 * LETOCB----

Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0034.5 LEMS-1± 2.00
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Ordernummer :

:Kund

LE2102567

AB Terraformer

Lakprov 4ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer LE2102567-004

2021-04-21Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00845 LEMS-1± 84.5

Fysikaliska parametrar
glödgningsförlust vid 550°C (GF) S-LOI550% TS 0.1088.5 LEGF550± 3.0

totalt organiskt kol (TOC) S-TOC-CC% 0.1051.4 * LETOCB----

Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0034.5 LEMS-1± 2.00

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av glödgningsförlust (GF) och glödgningrest (GR) vid 550°C enligt SE-SOP-0067 (SS-EN 15935:2012 utg 1).S-LOI550

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

TOC beräknad från glödgningsförlust och baserad på “Van Bemmelen” faktorn. Glödgningsförlust bestämd SS-EN 

15935:2012.

S-TOC-CC*

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030
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2021-09-29, kl. 10:51

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Bly 150 mg/kg Skydd av grundvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

PSRV Typområde 1 KM
Inandning av ånga beaktas ej beaktas Ej relevant, bly förångas vid + 600 grader. (obl)
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Dricksvattenuttag förekommer inte, området kommer att ha 

kommunalt VA. (obl)
Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Andelen av intaget av växer odlade på plats antas vara 1 % 

av det totala dagliga intaget.  (obl)
Halt organiskt kol 0,15 0,02 kg/kg Halten totalt organiskt kol är ca 50%, maxvärdet 0,15 har 

därför angetts. (obl)
Längd på förorenat område 150 50 m Områdets längd är 150 meter. (obl)
Bredd på förorenat område 300 50 m Områdets bredd är 300 meter. (obl)
Avstånd till skyddat grundvatten 650 0 m Avståndet till närmaste grundvattenförekomst är 650 meter. 

(obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Genomsnittligt intag av jord, barn 60 120 mg/dag Intag har justerats på grund av att andelen finfraktion som 

kan fastna på händer/ansikte och intas är mycket låg. (obl)

Genomsnittligt intag av jord, vuxna 25 50 mg/dag Intag har justerats på grund av att andelen finfraktion som 
kan fastna på händer/ansikte och intas är mycket låg. (obl)

Jordexponering hud, barn 660 2000 mg/m2 Hudexponering har justerats på grund av att andelen 
finfraktion som kan fastna på hud är mycket låg. (obl)

Jordexponering hud, vuxna 660 2000 mg/m2 Hudexponering har justerats på grund av att andelen 
finfraktion som kan fastna på hud är mycket låg. (obl)

Skogsmark närmre bostäder än 50 m

PSRV Typområde 1

Beskrivning

beräkningsblad PSRV Typområde 1 sida 1 Blad Uttagsrapport
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2021-09-29, kl. 10:51

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Skogsmark närmre bostäder än 50 m

PSRV Typområde 1

Beskrivning

Halt av jordpartiklar i utomhusluft 0,003 0,01 mg/m3 Halt av jordpartiklar i utomhusluft har justerats eftersom 
andelen finfraktion är låg och materialet inte dammar. (obl)

    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    
    
    

beräkningsblad PSRV Typområde 1 sida 2 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Bly 150 mg/kg Skydd av grundvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

PSRV Typområde 2 KM
Inandning av ånga beaktas ej beaktas Ej relevant, bly förångas vid + 600 grader. (obl)
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Dricksvattenuttag förekommer inte, området kommer att ha 

kommunalt VA. (obl)
Exp.tid barn - intag av jord 240 365 dag/år Vistelsegraden i skogsmark mer än 50 meter från bostäder 

antas vara 240 dagar om året, se riskbedömning. (obl)

Exp.tid vuxna - intag av jord 240 365 dag/år Vistelsegraden i skogsmark mer än 50 meter från bostäder 
antas vara 240 dagar om året, se riskbedömning. (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 80 120 dag/år Exponeringstiden avseende hud antas vara 80 dagar om 
året, se riskbedömning. (obl)

Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 80 120 dag/år Exponeringstiden avseende hud antas vara 80 dagar om 
året, se riskbedömning. (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 240 365 dag/år Vistelsegraden i skogsmark mer än 50 meter från bostäder 
antas vara 240 dagar om året, se riskbedömning. (obl)

Exp.tid vuxna - inandning av damm 240 365 dag/år Vistelsegraden i skogsmark mer än 50 meter från bostäder 
antas vara 240 dagar om året, se riskbedömning. (obl)

Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Andelen av intaget av växer odlade på plats antas vara 1 % 
av det totala dagliga intaget.  (obl)

Halt organiskt kol 0,15 0,02 kg/kg Halten totalt organiskt kol är ca 50%, maxvärdet 0,15 har 
därför angetts. (obl)

Längd på förorenat område 150 50 m Områdets längd är 150 meter. (obl)

Skogsmark längre från bostäder än 50 m

PSRV Typområde 2

Beskrivning

beräkningsblad PSRV Typområde 2 sida 1 Blad Uttagsrapport
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2021-09-29, kl. 11:04

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Skogsmark längre från bostäder än 50 m

PSRV Typområde 2

Beskrivning

Bredd på förorenat område 300 50 m Områdets bredd är 300 meter. (obl)
Avstånd till skyddat grundvatten 650 0 m Avståndet till närmaste grundvattenförekomst är 650 meter. 

(obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Genomsnittligt intag av jord, barn 60 120 mg/dag Intag har justerats på grund av att andelen finfraktion som 

kan fastna på händer/ansikte och intas är mycket låg. (obl)

Genomsnittligt intag av jord, vuxna 25 50 mg/dag Intag har justerats på grund av att andelen finfraktion som 
kan fastna på händer/ansikte och intas är mycket låg. (obl)

Jordexponering hud, barn 660 2000 mg/m2 Hudexponering har justerats på grund av att andelen 
finfraktion som kan fastna på hud är mycket låg. (obl)

Jordexponering hud, vuxna 660 2000 mg/m2 Hudexponering har justerats på grund av att andelen 
finfraktion som kan fastna på hud är mycket låg. (obl)

Halt av jordpartiklar i utomhusluft 0,003 0,01 mg/m3 Halt av jordpartiklar i utomhusluft har justerats eftersom 
andelen finfraktion är låg och materialet inte dammar. (obl)

    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    
    
    

beräkningsblad PSRV Typområde 2 sida 2 Blad Uttagsrapport
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Beställare: Fastigheter i Linde AB Åtgärdsförslag 

 
 

 
 

 
  

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Del av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 2:11 och 2:8 

 
 
 
               
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gång och cykelväg i skogsområde söder om Stadsskogsskolan, år 2015. Källa: http://www.lindebilder.se. Foto: Foto: 
Hans Boström, Lindesberg. ©Hans Boström.  
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Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2022-03-07 
Beställare: Fastigheter i Linde AB Åtgärdsförslag 

 

1 UPPDRAG OCH SYFTE 

För närvarande pågår en planprocess där en ny detaljplan upprättas för området Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan). Mark i området har vid genomförda utredningar konstaterats vara förorenad, till följd av 
verksamheten vid en före detta skjutbana. Det före detta målområdet vid Stadsskogsskolan är utfyllt, 
blyhalterna i fyllningsmassorna överskrider ställvis haltgräns för farligt avfall (FA). I skogsmarken närmast 
målområdet är ytjord/humusen som ligger på berghällar förorenad med bly i halter över platsspecifikt 
riktvärde (PSRV) och ställvis även över FA. Blyhalter över PSRV har även uppmätts i en provpunkt norr om 
skolbyggnaden. I en löparbana vars ytskikt utgörs av rödfyr har arsenikhalter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) uppmätts. Utöver det har andra metaller 
uppmätts i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) i enstaka 
provpunkter.  
 
Föreliggande åtgärdsförslag avser delar av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 2:11 och 2:8 som ägs av 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergs kommun. Det inkluderar mark innanför plangränsen, men även mark 
utanför detaljplaneområdet där människor som berörs av detaljplanen kan komma att exponeras för 
föroreningar i ökad omfattning till följd av planens genomförande.  
 
Av upphandlingstekniska skäl har separata åtgärdsförslag har upprättats för mark som ägs av fastigheter i 
Linde AB (FALAB) och mark som ägs av Lindesbergs kommun (Terraformer, 2021d och e). Åtgärdsförslagen 
har efter kompletteringar och förtydliganden vid möte 2022-01-25 godkänts av Miljökontoret i Lindesberg 
via meddelande (SBB, 2022). För att ge en helhetsbild och som underlag till planarbetets 
granskningshandling har detta samlade åtgärdsförslag sammanställts. 
 
För detaljerad information om skjutbanans historik, utförda undersökningar, riskbedömning och de separata 
åtgärdsförslagen för FALAB:s respektive kommunens mark hänvisas till följande rapporter: 
 
 

DGE, 2020a PM Stadsskogen, PM daterat 2020-01-10. 
 

DGE, 2020b PM Stadsskogen, PM daterat 2020-02-20. 
 

DGE, 2020c PM Stadsskogen avgränsning, PM daterat 2020-06-04. 
 

Terraformer, 2021a Miljöteknisk undersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna 
Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11. Rapport daterad 2021-03-05. 
 

Terraformer, 2021b Miljöteknisk undersökning inom del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och 2:11. 
Rapport reviderad 2021-09-09. 
 

Terraformer, 2021c Riskbedömning avseende blyförorening på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 
2:8 och 2:11. Rapport reviderad 2021-10-21.  
 

Terraformer, 2021d Åtgärdsförslag, del av Stadsskogen 2:11. Rapport daterad 2021-12-23 
 

Terraformer, 2021e Åtgärdsförslag, del av Stadsskogen 1:1 och 2:8. Rapport daterad 2021-12-23. 
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2 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Förslaget till detaljplan för Stadsskogsskolan benämns Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan) och dess syfte är att möjliggöra för nya bostäder genom förtätning. Planen ska även ge 
förutsättningar för äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt säkerställa framtida behov av 
föreningsverksamhet och ny förskola (SBB, 2019). Planområdets tänkta markanvändning återges i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Planområdet för Detaljplan Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan). Bildunderlag från plankarta som 
tillhandhållits av Stadsbyggnadskontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, reviderad 2022-03-02.  
 

 
Som framgår av Figur 1 planeras mark norr om den befintliga skolbyggnaden att användas för bostäder, och 
park. Mellan markpartier finns gång- och cykelvägar. Mark syd-sydväst om den befintliga skolbyggnaden 
planeras för parkering, det är även parkering i dagsläget. I det sydöstra hörnet finns parkmark med ett 
mindre blåmarkerat markparti, där finns i dagsläget en elcentral som ska vara kvar.  
 
Markanvändningen med bostäder klassas som känslig. Då parkmarken ligger i anslutning till bostäder 
klassas även markanvändningen med park som känslig. Markanvändning inom parkeringsytor och elcentral 
kan ur hälsoriskperspektiv klassas både som känslig och mindre känslig, beroende på vilka 
exponeringssituationer som kan förväntas. 
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3 AVGRÄNSNING AV UTREDNINGSOMRÅDE 

Föroreningsspridning från skjutbanan har förekommit i ett område som är mycket större än detaljplanen. 
I enlighet med Plan- och bygglagen ska marken som planläggs vara lämplig för planerad markanvändning 
med bland annat hänsyn till människa och miljö. Hänsyn behöver även tas till sådant som ligger utanför 
planområdet om det riskerar att påverka planerad markanvändning. I detta fall är det dock inte rimligt att 
inom detaljplaneprocessen utreda hela området Stadsskogen. Utredningarnas avgränsning baseras på de 
primära skyddsobjekten, vilket är människorna som kommer att beröras av detaljplanen – boende och 
besökande i området. 
 
Utredningar och åtgärdsförslag omfattar mark inom plangränsen, samt mark 50 meter från plangränsen där 
människor som berörs av detaljplanen kan antas komma att exponeras för föroreningar i ökad omfattning 
till följd av planens genomförande.   
 
Blyföroreningen från skjutbanan är styrande för åtgärdsbehovet och avgränsningen har därför baserats på 
styrande risker och exponeringsvägar för denna förorening. För bly styrs det generella riktvärdet av små 
barns intag av jord. Avståndet 50 meter motiveras av att små barn mestadels uppehåller sig inom tomtmark 
eller strax i utkanten av tomtmarken, även om det kan förekomma att de i sällskap med andra gör utflykter 
längre ut i skogen. De små barnen har dock så stort behov av tillsyn att de på daglig basis troligen inte vistas 
längre bort än att de är inom synhåll från bostaden. I skogsmarken närmast planområdet är det också troligt 
att vuxna och större barn som bor inom planområdet kommer att vistas i högre omfattning än tidigare.  
Tänkbara exponeringssituationer och exponeringsvägar har utretts inom ramen för en riskbedömning 
(Terraformer, 2021c) och avgränsningen 50 meter från plangräns har i dialog med miljökontoret i Lindesberg 
bedömts vara acceptabel. 
 
Radhusområdet sydöst om planområdet är inte inkluderat i området som omfattas av utredning och 
åtgärder, även om det ligger mindre än 50 meter från plangränsen. Detta eftersom radhusområdet redan är 
planlagt och bebyggt. 

4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

För bedömning av åtgärdsbehov tillämpas Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 
2009).  Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram för två olika typer av 
markanvändning, KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig markanvändning. KM = Känslig 
markanvändning innebär att föroreningar i jorden inte begränsar markanvändningen. Alla grupper av 
människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. Exempel på känslig 
markanvändning är bostäder, odling, och förskolor. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 
skyddas. Den planerade markanvändningen klassas överlag som känslig.  
 
KM-riktvärden tillämpas för bedömning av åtgärdsbehov, utom med avseende på blyförorening i 
skogsmarkens ytjord. Skogsmarkens ytjord utgörs av humus/torv och materialets sammansättning skiljer sig 
påtagligt från den typ av jord som ligger till grund för ett generellt KM-scenario. Därför beslöts att ta fram 
paltsspecifika riktvärden (PSRV) inom ramen för en riskbedömning (Terraformer, 2021c). PSRV har tagits 
fram för bly i ytjord inom två olika typområden: 
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Typområde 1 omfattar bostadsmark samt mark 50 meter från bostäder. Personer som vistas inom detta 
typområde bedöms vara barn och vuxna som bor inom planområdet samt människor som ställvis vistas i 
den bostadsnära skogen för rekreation. Hälsoriskbaserat PSRV för ytjord i Typområde 1 styrs av 
exponeringsvägen intag av jord och är 160 mg/kg.  Miljöriskbaserat PSRV styrs av skyddet av grundvatten 
och är 150 mg/kg. Sammanvägt PSRV för bly i Typområde 1 är 150 mg/kg. 
 
Typområde 2 omfattar mark som ligger mer än 50 meter från bostäder och mestadels utanför  
detaljplaneområdet. Personer som vistas inom detta typområde bedöms vara barn och vuxna som vistas i  
skogen för lek och rekreation. Hälsoriskbaserat PSRV för Typområde 2 styrs av exponeringsvägen intag av 
jord och är 230 mg/kg. Miljöriskbaserat PSRV för Typområde 2 styrs av skyddet av grundvatten och är 150 
mg/kg. Sammanvägt PSRV för bly i Typområde 2 är 150 mg/kg. 
 
Beträffande den blyförorenade marken som berörs av detta åtgärdsförslag överskrider blyhalterna i ytjorden 
mestadels såväl miljö- som hälsoriskbaserat PSRV för båda typområdena, eller så överskrids inget alls. 
Haltskillnaden avseende hälsoriskbaserat PSRV mellan Typområde 1 och 2 (160 mg/kg respektive 230 
mg/kg) får därför ingen praktisk betydelse i detta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslaget baseras på det 
sammanvägda riktvärdet för bly (150 mg/kg) som styrs av grundvattenskydd. De hälsoriskbaserade 
riktvärdena bedöms dock kunna medföra större skillnader vid bedömningar avseende lindrigare 
blyförorenad mark utanför planens utredningsområde. 
 
På bilden i Figur 2 återges läget för planerade bostäder samt (överskådligt) vilka markpartier som tillhör 
respektive typområde inom planområdet samt mark 50 meter utanför plangränsen. Typområdena och de 
platsspecifika riktvärdena togs fram med avseende på den styrande risken, vilken är exponering för 
förorenad ytjord/humus i skogsmark. I utfyllda, hårdgjorda och bebyggda markpartier tillämpas KM och där 
är typområdena inte relevanta. Översiktsbilden i Figur 2 blir dock för plottrig och svårtolkad ifall detaljerad 
information avseende marktyper (asfalt, grus, gräs, skog, fyllning) läggs in, men generellt kan sägas att mark 
utanför plangränsen övervägande utgörs av skog där PSRV kan tillämpas. 
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Figur 2. Utredningsområdet är markerat med gul färgton (Typområde 1) och grön färgton (Typområde 2), plangränsen är 
markerad med röd linje. Läget för planerade bostäder är markerat med svart linje och bokstaven B. Bakgrundsbilden är 
från en tidigare undersökningsrapport, (Terraformer, 2021b) där även provpunkter från tidigare undersökning är med 
(Terraformer, 2021a). Observera att provpunkterna på bakgrundsbilden är klassade efter generella riktvärden och 
haltgränser för farligt avfall, för bedömning av åtgärdsbehov tillämpas dock endast KM och PSRV.  

5 FÖRORENINGSSITUATION OCH ÅTGÄRDSBEHOV 

Baserat på resultatet från genomförda undersökningar och riskbedömning bedöms åtta delområden behöva 
åtgärdas (Åtgärdsområde 1-8). I Figur 3 redovisas en översiktsbild som visar åtgärdsområdena samt 
provpunkter där tillämpade riktvärden underskrids respektive överskrids.  
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Figur 3. Utredningsområdet med provpunkter där tillämpade riktvärden underskrids respektive överskrids. Delområden 
som bedöms behöva åtgärdas är blå- och rödtonade samt benämnda Åtgärdsområde 1-8. I blåfärgade provpunkter 
överskrider blyhalter i humus/ytjord PSRV. I gulfärgade provpunkter överskrider halter av bly eller andra metaller KM. I 
vitfärgade provpunkter överskrids inget tillämpat riktvärde. Markpartier utanför utredningsområdet har mörktonats.  
 

 
Åtgärdsområdenas avgränsning baseras på att föroreningen antas fortsätta fram till utredningsområdets 
yttersta gräns, till byggnad eller till nästa provpunkt där genomförd provtagning visar att föroreningshalter 
underskrider tillämpade riktvärden. Ifall kompletterande provtagning utförs kan åtgärdsområdena eventuellt 
avgränsas till ytor som är mindre. 
 
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av samtliga åtta åtgärdsområden. I texten refereras ställvis till 
enskilda provpunkter, som av utrymmesskäl inte är namngivna på bilden i Figur 3. Provpunkternas läge är 
dock georefererade och framgår av utförda utredningar (Terraformer 2021a och b).  
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Åtgärdsområde 1 
Åtgärdsbehovet i den utfyllda marken vid målområdet bedöms omfatta en yta på ca 1800 m2. Bedömningen 
baseras på att den förorenade utfyllnaden vid murarna avgränsas av cykelbanor mot norr, söder och väster, 
samt skolgård mot öster. Marken norr om murarna längst mot norra cykelbanan bedöms delvis vara 
naturmark men utfyllnaden har inte avgränsats exakt. För att inte underskatta fyllningens utbredning har 
detta område inkluderats i åtgärdsområdet. I området inkluderas även provpunkten C1 där materialet 
utgjordes av grus vid cykelbanan, i vilket blyhalterna överskrider KM. Jordlagret/Fyllningslagret i området 
uppvisar ställvis mäktigheter på över 2 meter, men i flera provpunkter har bergyta påträffats på nivå mellan 
0,5 och 1 meter under markytan (DGE, 2020c). Fyllningens mäktighet antas vara i genomsnitt ca 1,5 meter 
under markytan. Jordvolymen i det konstaterat eller potentiellt utfyllda och blyförorenade området 
uppskattas till 2700 m3. 
 
Åtgärdsområde 2 
För det mindre markpartiet som utgörs av uppfylld mark vid grönyta/rabatt intill skolbyggnaden baseras 
avgränsningen på byggnaden samt gräns mot skolgårdens hårdgjorda ytor. Denna yta omfattar ca 100 m2, 
djupet till berg bedöms kunna vara ca 1,5 meter baserat på tidigare genomförd provtagning (DGE, 2020c). 
Jordvolymen i den blyförorenade marken inom grönyta/rabatt intill skolbyggnaden uppskattas till 150 m3. 
 
Åtgärdsområde 3 
Åtgärdsbehovet i skogsmark med förorenad ytjord/humus vid provpunkterna D1 och D2 bedöms omfatta 
en yta på ca 350 m2, där djupet till berg/block sannolikt är ca 0-0,5 meter. Volymen förorenad ytjord/humus 
vid provpunkterna D1 och D2 uppskattas till 175 m3. 
 
Åtgärdsområde 4 
Åtgärdsbehovet i skogsmark vid provpunkt 44 bedöms omfatta mark fram till skolgården, cykelbanan och 
provpunkterna 11, 12 och 46 där PSRV och KM inte överskrids. Ytan uppskattas till ca 700 m2 och 
föroreningens djup uppskattas till 0,5 meter. Bedömningen av utbredningen i djupled baseras på att 
blyhalter i jord djupare än 0,5 meter inte är över KM i de närmaste intilliggande tre provpunkterna. Volymen 
förorenad ytjord/humus vid provpunkten 44 uppskattas till 350 m3. 
 
Åtgärdsområde 5 
Merparten av skogsmarken norr, väster och söder om målområdet utgörs av torv/humus som ligger direkt 
på berg eller block. De platsspecifika riktvärdena överskrids överlag kraftigt i detta delområde. 
Medelhalterna av bly i de 46 prov som tagits ut i skogen bakom det före detta målområdet överskrider FA. 
Det bedöms därför som troligt att hela delområdet behöver åtgärdas, även om markpartier kanske ställvis 
kan friklassas ifall kompletterande provtagning utförs. Åtgärdsbehovet i skogsmarken bakom målområdet, 
bedöms omfatta en yta på ca 4600 m2. Det förorenade humuslagrets mäktighet är i genomsnitt ca 0,2-0,3  
meter under markytan. I bergskrevor och sänkor kan jordmånen ställvis vara mäktigare och ha inslag av 
mineraljord i form av sandig morän, det förorenade jordlagrets mäktighet antas därför grovt vara 0,5 meter. 
Volymen förorenad jord i skogsmarken uppskattas till 2300 m3.  
 
Åtgärdsområde 6  
Närmast cykelbanan finns utfyllda markpartier där blyhalter varierar mellan under KM och över MKM. I den 
nordligaste provpunkten (2.1) underskrider blyhalterna i ytjord PSRV, fast angränsade provpunkter uppvisar 
blyhalter över PSRV och MKM. Jord under humusen har inte provtagits. Då halterna varierar kraftigt i 
delområdet och överlag är höga bedöms det inte som säkerställt markpartiet vid provpunkten 2.1 klarar 
åtgärdsmålet. Markpartiet inkluderas därför i åtgärdsområde 6. 
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Ytan i det utfyllda förorenade området vid cykelbanan, inkluderat markpartiet vid provpunkt 2.1, uppskattas 
till ca 370 m2. Djupet till berg är ungefär 0,5 meter i detta delområde. Volymen förorenad jord i det utfyllda 
området vid cykelbanan uppskattas till 185 m3. 
 
Åtgärdsområde 7 
Föroreningshalterna i det konstaterat samt potentiellt utfyllda markpartiet sydväst om målområdet varierar 
mellan under KM och över MKM. Ytan uppskattas till ca 630 m2. Genomförda provtagningar indikerar ett 
jorddjup mellan 0,5-1,5 meter, genomsnittsdjupet antas vara 1 meter. Volymen förorenad jord i det utfyllda 
markpartiet sydväst om målområdet uppskattas till 630 m3.  
 
 
Åtgärdsområde 8 
Löparbanan som ligger längs fotbollsplanens norra långsida har ett ca 15 cm mäktigt ytskikt av rödfyr, där 
arsenikhalterna överskrider MKM. Ytan som bedöms omfattas av åtgärdsbehov uppskattas till 360 m2. För 
att säkerställa att all rödfyr tas bort bedöms det som troligt att ca 0,25 m material behöver skrapas av. 
Volymen rödfyr som behöver avlägsnas bedöms vara 90 m3.  
 
 
Mark där åtgärder inte bedöms krävas 
Inget åtgärdsbehov bedöms föreligga för hårdgjord skolgårdsmark, parkeringsytorna på södra delen, 
fotbollsplanen eller tennisbanan. Åtgärdsbehov bedöms inte heller föreligga  för skogsmark norr, väster, och 
öster om idrottsplanerna, eller för skogsmark öster om Stadsskogsskolan. I några av dessa områden 
förekommer dock metallhalter över KM. I följande kapitel redogörs mer ingående för tänkbara orsaker till 
dessa halter samt varför de inte bedöms kräva åtgärder. 
 

6 HALTER ÖVER KM SOM EJ KRÄVER ÅTGÄRDER 

Metallhalter över KM har påvisats i fem enskilda provpunkter utanför åtgärdsområdena, halterna är sannolikt 
inte kopplade till föroreningar från skjutbanan och de bedöms inte medföra oacceptabla risker eller behöva 
åtgärdas. Nedan redogörs för provpunkter med uppmätta halter över KM utanför åtgärdsområdena, samt 
motivering till varför åtgärder inte krävs. Enligt miljökontorets önskemål förs även ett resonemang kring 
tänkbara orsaker till de förhöjda halterna. Provpunkternas läge återges i Figur 4. 
 
Provpunkt 19 
Kromhalten på 80,5 mg/kg i moränfyllningen i provpunkt 19 på ca 1 meters djup överskrider endast KM-
riktvärdet marginellt. KM-riktvärdet för krom är 80 mg/kg och styrande är skyddet av markmiljö. Det 
hälsoriskbaserade riktvärdet överskrids inte i provpunkten. Då kromhalter över KM inte förekommer i 
resterande del av området bedöms det inte föreligga åtgärdsbehov med avseende på krom i skolgårdsmark 
och hårdgjorda ytor. Detta eftersom halterna generellt är under KM och markmiljön i högre omfattning 
påverkas av halter inom ett större område än av en enskild koncentration. För övrigt är marken under 
skolgården utfylld och asfalterad så att den biologiska aktiviteten är kraftigt begränsad på grund av det. Den 
uppmätta kromhalten i provpunkt 19 bedöms således inte utgöra en oacceptabel miljö- eller hälsorisk. En 
anledning till kromhalten i moränfyllningen kan vara att fyllningen hade små inslag av lera. Det är inte 
ovanligt att metallhalter i naturliga leror överskrider KM. Att prov med inslag av lera vanligen uppvisar högre 
metallhalter än grövre jordar som sand och morän beror på att finkorniga material har större sammanlagd 
partikelyta som föroreningar kan adsorbera till.  
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Provpunkt E1 
Kadmiumhalten på 1,0 mg/kg i prov från ytlig humus överskrider marginellt KM-riktvärdet på 0,8 mg/kg. 
Styrande för riktvärdet är intag av odlade växter. KM-riktvärdet överskrids endast marginellt och det bedöms 
inte som troligt att mängden växter som krävs för ett intag enligt ett generellt KM-scenario är möjlig att 
odla eller skörda i det enskilda markpartiet vid provpunkt E11. De intilliggande provpunkterna uppvisar 
kadmiumhalter under KM. De uppmätta kadmiumhalterna i provpunkten E1 underskrider den 
miljöriskbaserade skyddsnivån (4 mg/kg) med god marginal. Kadmiumhalten i provpunkt E1 bedöms därför 
inte utgöra en oacceptabel risk. Orsaken till den förhöjda kadmiumhalten är okänd. En tänkbar källa 
eftersom markpartiet ligger intill skolgård och cykelbana är fimpar och snus. Fimpar och snus som kastas på 
marken är identifierat som en betydande källa till kadmiumhalter i dag-och spillvatten, det kan därför även 
antas vara en källa till föroreningar i mark. Det även kan noteras att halten av barium är något högre i 
provpunkten E1 än i andra provpunkter i skogsmark. 
 
Provpunkterna H3 och H4 
I provpunkterna H3 och H4 överskrids KM riktvärdet för kadmium i prov från ytlig humus, halterna i proven 
är 1,3 respektive 1,1 mg/kg. Även för dessa provpunkter är bedömningen att halterna inte utgör en risk, 
eftersom intaget av odlade växter i de enskilda markpartierna inte kan förväntas uppgå till den mängd som 
motsvarar ett generellt KM-scenario. De uppmätta kadmiumhalterna underskrider även den 
miljöriskbaserade skyddsnivån (4 mg/kg) med god marginal. Orsaken till de förhöjda halterna är okänd men 
provpunkterna H3 och H4 ligger också nära skolgård och cykelbana, vilket gör fimpar och snus till en 
tänkbar orsak även här.  
 
Halterna av barium i provpunkterna H3 och H4 (256 samt 260 mg/kg) överskrider KM-riktvärdet som är 200 
mg/kg. Riktvärdet styrs av skydd avseende markmiljö. Halterna bedöms inte utgöra en oacceptabel risk för 
markmiljön inom området då bariumhalter över KM endast uppmätts i enstaka punkter, i övriga provpunkter 
i skogsmark var halterna långt under KM-riktvärdet. Skogens biologiska funktioner ger inte intryck av att 
vara uppenbart störda i det aktuella markpartiet. Bariumhalterna i H3 och H4 överskrider inte 
hälsoriskbaserade skyddsnivåer vid ett generellt KM-scenario. Den hälsoriskbaserade skyddsnivån är 420 
mg/kg och den styrande exponeringsvägen är intag av odlade växter. Orsaken till att barium uppmätts i 
förhöjda halter i provpunkterna H3 och H4 är okänd, men det kan konstateras att de högsta halterna av 
barium återfinns i samma provpunkter där kadmiumhalterna överskrider KM (E1, H3 och H4). I detta 
markparti kunde vid provtagning noteras att marken hade ett mörkt mullskikt under humusen och att 
blåbärsriset var förhållandevis kraftigt. Det kan möjligen tyda på att marken långt tillbaka härjats av brand. 
Miljöspecialister som arbetat länge med förorenad mark har ofta noterat samband mellan förhöjda 
bariumhalter och förekomst av kol och olika typer av askor. Denna erfarenhet är dock inte dokumenterad 
inom ramen för någon vetenskaplig studie såvitt känt. 
 
Provpunkt T1 
Kvicksilverhalten på 0,31 mg/kg som uppmättes i ytlig humus i provpunkten T1 bedöms inte utgöra en 
oacceptabel hälsorisk eller miljörisk trots att KM riktvärdet på 0,25 mg/kg överskrids. Det hälsoriskbaserade 
riktvärdet styrs av exponeringsvägen inandning av ånga, vilket inte är aktuellt eftersom marken inte ska 
bebyggas. Då denna exponeringsväg exkluderats blir det justerade KM-riktvärdet 0,5 mg/kg vilket är högre 
än den uppmätta halten. Det miljöriskbaserade KM-riktvärdet på 0,55 mg/kg som styrs av skydd avseende 
grundvatten överskrids inte. Någon orsak till den förhöjda kvicksilverhalten i provpunkten T1 har inte 
identifierats.  
 
 

 
1 Vid ett generellt KM-scenario antas att mängden växter som intas från det förorenade området är femton kg/år för 
vuxna och 9 kg/år för barn (NV, 2009). 
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Noterbart är att provets torrsubstans var relativt låg jämfört med andra prov, vilket kan tyda på att det 
utgjordes av organiskt material med fukt som avgick vid torkning/provberedning. Kvicksilver tenderar att 
binda starkare till organiskt material än till mineraliskt material. Tänkbara källor till kvicksilver i bebyggd 
miljö är lysrör och glödlampor av äldre modell, fimpar och snus och äldre termometrar. 
 
 

 
 
Figur 4. Provpunkter inom utredningsområdet där metallhalter över KM påvisats i prov men där åtgärder inte bedöms 
krävas (19, E1, H3 och H4). Markpartier utanför utredningsområdet har mörktonats. Områden som bedöms behöva 
åtgärdas är markerade med röd och blå färgton. Plangränsen är markerad med röd linje. 
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7 BESLUTSSKALA OCH MÄTBART ÅTGÄRDSMÅL 

Beslutsskala innebär i detta sammanhang att ta ställning till hur stora jordvolymer/beslutsenheter som ska 
användas för bedömning av åtgärdsbehov. Enkelt uttryckt - att besluta hur tätt prover behöver tas för att 
säkerställa att åtgärdsmålen uppnås. Perspektiv som behöver beaktas är risk för akuttoxiska halter, 
hälsorisker till följd av exponering, risk att miljö påverkas. Mätbart åtgärdsmål avser föroreningsnivåer som 
inte ska överskridas inom en beslutsenhet. 
 
Som mätbart åtgärdsmål för åtgärdsområden i skogsmark gäller att blyhalter i ytjorden inte ska överskrida 
PSRV i någon beslutsenhet. För annan mark i åtgärdsområden gäller att generellt riktvärde för KM inte ska 
överskridas med avseende på någon förorening i någon beslutsenhet. 
 
En anmälan enligt § 28 om avhjälpandeåtgärd kommer att lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten 
innan åtgärderna inleds. I anmälan kommer beslutsskalor och metodik för kontrollprovtagning att beskrivas 
detaljerat. Kontrollprovtagning kommer i samband med åtgärderna att utföras för att säkerställa att 
åtgärdsmålen uppnås inom varje beslutsenhet. Kontrollprovtagningen kommer att utföras i enlighet med 
det beslut som tillsynsmyndigheten fattar i ärendet. 

8 VAL AV ÅTGÄRDSMETOD 

Då bly är ett grundämne som förångas vid ca 600 grader C går det inte att avlägsna föroreningen med in-
situ metoder. Även jordtvätt bedöms vara svårgenomförbart då en stor del av föroreningen finns i ytjord 
som består av fibrös torv/humus. Att kapsla in eller på annat sätt immobilisera föroreningen bedöms kräva 
åtgärder som inte är förenliga med planområdets markanvändning som bostadsområde, park och 
bostadsnära naturmark. 
 
En tät sluttäckning skulle kunna reducera exponeringsriskerna, men vattenflödet genom den sluttande 
terrängen gör det troligt att föroreningen ändå skulle kunna spridas vidare via ytligt grundvatten som 
transporteras över bergytan. 
 
Som åtgärd föreslås därför att blyföroreningen avlägsnas genom att jord i de sju blyförorenade 
åtgärdsområdena markerade i Figur 3 schaktas bort ner till berg, alternativt till det djup där föroreningen 
kan avgränsas genom att prov i underliggande mark påvisar att riktvärden underskrids.  
 
För åtgärdsområde 8, den arsenikförorenade löparbanan, föreslås att rödfyr på löparbanan skrapas av så att 
det okulärt kan konstateras och dokumenteras att ingen rödfyr finns kvar. Sanden under rödfyren uppvisar 
inte metallhalter över KM och föroreningen är därmed avgränsad i djupled. 
 
I skogsmarken bakom målområdet finns gamla tallar som står på hällmark, ungefär 15 av dessa har av 
kommunekolog bedömts vara skyddsvärda. Det rekommenderas att åtgärden om möjligt utförs med hjälp 
av vacuumsug runt dessa träd, för att undvika att förstöra rötter. Övriga träd behöver troligen avverkas för 
att saneringsåtgärderna ska kunna utföras. 
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9 BEDÖMNING AV MARKENS LÄMPLIGHET EFTER ÅTGÄRD 

Ifall åtgärder genomförs enligt det förslag som nu upprättats bedöms markföroreningar inte utgöra en risk 
för människors hälsa och miljön vid genomförande av planförslaget.  
 

10 ÅTGÄRDSUTREDNING OCH RISKVÄRDERING 

De högsta blyhalterna som påträffats vid de tidigare undersökningarna finns i det utfyllda målområdet vid 
murarna och i skogsmarken sydväst, väster och nordväst om målområdet. Den blyförorenade skogsmarken 
hyser stora värden med avseende på rekreation och är mycket viktig för områdets karaktär. Att avlägsna all 
förorenad jord medför att dessa värden skadas allvarligt i och med att träden sannolikt dör om jorden tas 
bort.  I tidigare utredningar (Terraformer, 2021b och c) har det därför rekommenderats att åtgärder av 
blyföroreningen utformas inom ramen för riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering.  
 
Föroreningssituationen inom utredningsområdet är relativt tydlig, i markpartier där riktvärden överskrids är 
halterna generellt mycket höga. Blyhalterna utgör en tydlig hälsorisk vid direktexponering för ytjord vid såväl 
nuvarande som planerad markanvändning. Behovet av riskreduktion kan därför svårligen viktas mot andra 
intressen på ett sätt som möjliggör planerad markanvändning med bostäder. I dagsläget reduceras riskerna 
genom att målområdet samt omkringliggande mark är avspärrat med entreprenadstaket. 
 
Föreliggande åtgärdsförslag har enligt överenskommelse med miljökontoret samt fastighetsägarna FALAB 
och Lindesbergs kommun upprättats utan föregående åtgärdsutredning och riskvärderingsdiskussion. Det 
bedöms dock som att en riskvärderingsdiskussion kan vara motiverad för de något mindre blyförorenade 
markområdena som ligger utanför detaljplanens utrednings- och åtgärdsområde. 

11 BEDÖMD KOSTNAD FÖR ÅTGÄRD 

Den upptäckta blyföroreningen hade krävt åtgärder oavsett planens genomförande, det är därför svårt att 
bedöma hur stor del av åtgärdskostnaderna som kommer att bäras av själva exploateringen. Likaså är det 
svårt att göra en jämförelse mellan skäligheten vid olika åtgärdsalternativ eftersom föroreningssituationen 
och rådande platsförhållanden begränsar framtagande av olika alternativ. Till exempel finns inget rimligt 
nollalternativ eftersom marken redan används och riskerna på sikt behöver åtgärdas med mer än 
avspärrning.  
 
Kostnaden för genomförandet av åtgärdsförslaget har bedömts uppgå till mellan 5 och 6 MSEK vilket 
exploatörerna FALAB och Lindesbergs kommun har såväl för avsikt som resurser till att bekosta i samband 
med genomförande av planen. 
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12 ÖVRIGT 

12.1 SANERING RUNT TRÄD 

Runt de skyddsvärda träden i skogsmarken föreslås att sanering utförs med vacuumsug eller alternativt 
genom att jord handschaktas och sopas bort mellan rötterna. För öka chansen att träden överlever bör 
rötterna hållas konstant fuktiga. Ren matjord bör påföras omedelbart och även den bör fuktas. Tunga fordon 
bör inte framföras över rotsystemen.  
 

12.2 PÅVERKAN PÅ GRUNDVATTENFÖREKOMST OCH MILJÖKVALITETSNORM 

Vid samrådet för detaljplanen yttrade Länsstyrelsen att underlaget borde kompletteras avseende 
kommunens bedömning av möjlig påverkan på grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen och dess 
miljökvalitetsnorm. Yttrandet avsåg genomförandet av planen som helhet och inte markföroreningar 
specifikt. Avseende de markföroreningar som konstaterats och som behöver åtgärdas så kommer 
kvarvarande halter att vara under PSRV och KM. Dessa riktvärden är framtagna med Naturvårdsverkets 
beräkningsverktyg, i vilket bland annat miljökvalitetsnormer för grundvatten ligger till grund för beräkningar 
som görs. 
 
Det bedöms därför inte som att markföroreningar kommer hindra att miljökvalitetsnormer för 
grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen uppnås. Det troliga är att genomförande av planen och 
saneringsåtgärderna kommer att förbättra förutsättningarna för att miljökvalitetsnormer uppnås jämfört 
med dagsläget, eftersom förorening tas bort. 
 

12.3 ÅTERSTÄLLNING  

Åtgärdsförslaget omfattar inte återställning av mark, förutom att ren jord ska påföras vid de skyddsvärda 
träden som sparas. Skogsmarken som åtgärdas kommer efter genomförd åtgärd för övrigt att vara avverkad 
och bestå av rensat berg, se exempel i Figur 9.  
 

 
Figur 9. Exempel på rensat berg, detalj från bild hämtad på 
http://minatradgardar.blogspot.com/2014/04/att-rensa-ett-berg.html. 
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Den befintliga naturmiljön bedöms inte kunna återskapas eftersom torv- och humuslagret med dess 
växtskikt byggts upp under mycket lång tid. Det är i dagsläget inte bestämt hur de åtgärdade 
markområdena ska utformas. För att öka chanserna att de sparade träden överlever behöver jordmån skapas 
inte bara i trädens direkta närhet utan även i området som helhet. 
Den varierade topografin och omgivande naturmiljön ger förutsättningar för kreativa gestaltningsalternativ 
som till exempel terrängcykelbana, skatepark, naturlekpark, utomhusgym, grillplatser, utomhuskök, 
skogsodling, etc.  
 

 

  

 

Jennifer Espling, miljökonsult 
AB Terraformer, uppdragsledare 

 

Per Evenhamre, miljökonsult 
Evolent AB, kvalitetsgranskning 
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SAMMANFATTNING 
 

 

I samband med att förslag till ny detaljplan togs fram för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) 

undersöktes mark vid en mur som utgjort stomme i ett kulfång. Blyhalterna överskred ställvis akuttoxiska 

nivåer och föroreningen behövde utredas vidare. På uppdrag av Fastigheter i Linde (FALAB) upprättade AB 

Terraformer en provtagningsplan som omfattade mark vid den f.d. skjutbanan inom och i anslutning till 

planområdet.  

 

Som underlag till provtagningsplanen utfördes historisk research, vilket visade att skjutbanans 

verksamhetsperiod och geografiska utbredning sannolikt var av större omfattning än vad som tidigare 

antagits. Den planerade undersökningen avsåg att avgränsa spridningsområdet och kartlägga 

föroreningsnivåerna inom spridningsområdet. Syftet var att resultatet skulle kunna ligga till grund för 

riskbedömning, bedömning av åtgärdsbehov samt framtagande av åtgärdsförslag för att detaljplanen skulle 

kunna antas.  

 

Undersökningen avbröts efter provtagningen av ytjord, då det konstaterades att utbredningsområdet för 

blyföroreningen var så omfattade att det påverkade förutsättningarna för planens genomförande. Resultaten 

samt allt underlag somt tagits fram så långt redovisades i sin helhet i en undersökningsrapport som 

levererades 2021-03-05 (Terraformer, 2021).  

 

Efter det beslöts att ändra plankartan som togs fram 2019, så att delar av den blypåverkade skogsmarken 

utgick ur planområdet. Föreliggande undersökning avser mark inom förslag till nytt detaljplaneområde för 

Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan). Undersökningen inkluderar även mark utanför detaljplane-

området där människor som berörs av detaljplanen kan komma att exponeras för blyföroreningen. 

 

Undersökningen som nu utförts verifierar att de högsta blyhalterna finns i ytjord närmast den före detta 

skjutbanans målområde. Skogsmark i andra delar av undersökningsområdet uppvisar blyhalter som 

underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM).  Fyllning vid skola, 

idrottsplaner eller parkering uppvisade inte i någon provpunkt föroreningshalter över KM. 

 

Löparbanan på fotbollsplanens nordvästra sida har ett ytskikt med rödfyr i vilket metallhalterna överskrider 

KM. Utöver den blyförorenade ytjorden i skogsmarken och skiktet med rödfyr i löparbanan påträffades inga 

förorenade material inom undersökningsområdet.  

 

Det rekommenderas att ytskiktet med rödfyr som ligger på löparbanan avlägsnas då framförallt 

arsenikhalterna är höga. Åtgärder krävs även av den blyförorenade skogsmarken i och omkring det före 

detta målområdet. Skogsmarken hyser stora värden med avseende på rekreation och är mycket viktig för 

områdets karaktär. Att avlägsna all jord med blyhalter över KM medför att dessa värden skadas allvarligt 

samt att markekosystemet försvinner.  Det rekommenderas därför att åtgärder av blyföroreningen utformas 

inom ramen för riskbedömning och åtgärdsutredning och riskvärdering.  

 

Metallhalter i uttagna grundvattenprov klassas överlag som måttliga, men blyhalterna klassas ställvis som 

höga jämfört med bedömningsgrunder för grundvattenförekomster. Blyhalterna är högst i GV1 som är 

beläget i nordöstra delen av planområdet ca 300 meter från det före detta målområdet. Blyhalterna i GV1 

bör inte ses som en verifiering av att urlakning och spridning sker från målområdet ända bort till nordöstra 

delen av planområdet. Metallhalterna varierar i grundvatten och kan påverkas av flera olika faktorer. För att 

ge en bättre bild av risker avseende lakning och spridning till grundvatten rekommenderas att blyförorenat 

material laktestas och att resultatet får ingå i en riskbedömning. 
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1. UPPDRAG OCH SYFTE 

För närvarande pågår en planprocess där en ny detaljplan upprättas för området Stadsskogen 2:11 m.fl. 

(Stadsskogsskolan). Mark i området har konstaterats vara förorenad med bly till följd av den tidigare 

skytteverksamheten vid Stadsskogens skjutbana. Föreliggande rapport avser miljöteknisk undersökning av 

områden där människor som berörs av en ny detaljplan kan komma att exponeras för föroreningar. 

 

Undersökningens syfte var att kartlägga blyföroreningens utbredning inom planområdet samt i det 

närområde där människor som berörs av detaljplanen kan komma att exponeras. Undersökningen syftade 

även till att kontrollera ifall blyförorening sprids i grundvatten och ytvatten, samt ifall andra föroreningar 

förekommer inom externt tillförda material inom planområdet. Resultatet ska tillsammans med tidigare 

undersökningar kunna ligga till grund för riskbedömning, riskvärdering, bedömning av åtgärdsbehov samt 

framtagande av åtgärdsförslag så att detaljplanen ska kunna genomföras. 

 

Inför den nu genomförda undersökningen upprättades ett provtagningsprogram, vilket kommunicerades 

med miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (SBB) och godkändes via e-post 2021-05-

25. 

 

 

2. BAKGRUND 

Syftet med den nya detaljplanen för området Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) är bland annat att 

omvandla skolområdet Stadsskogsskolan till bostäder och möjliggöra för nya bostäder genom förtätning. 

Den planerade markanvändningen kan sammanfattas som känslig enligt Naturvårdsverkets terminologi. 

 

I marken närmast en mur på norra delen av fastigheten Stadsskogen 2:11 uppmättes förhöjda blyhalter vid 

en miljöteknisk markundersökning som utfördes under våren 2020 (DGE, 2020). Halterna överskred kraftigt 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Blyföroreningens utbredning var okänd 

och bedömdes kunna innebära en risk för människors hälsa och miljön. För att säkerställa markens 

lämplighet för känslig markanvändning enligt detaljplanen krävdes att föroreningen utreddes och att ett 

åtgärdsförslag skulle tas fram. 

 

AB Terraformer fick under 2020 i uppdrag av Fastigheter i Linde AB (FALAB) att utföra en historisk 

kartläggning av skjutbanan samt att utreda föroreningen. Utredningen inkluderade mark som ägs såväl av 

FALAB som Lindesbergs kommun samt mark inom och i nära anslutning till detaljplanens område. 

Undersökningen avbröts efter provtagningen av ytjord, då det konstaterades att utbredningsområdet för 

blyföroreningen var så omfattade att det påverkade förutsättningarna för planens genomförande. Resultaten 

samt allt underlag somt tagits fram så långt redovisades i sin helhet i en undersökningsrapport (Terraformer, 

2021).  

 

I samband med att blyföroreningen från Stadsskogens skjutbana visade sig ha större utbredning än tidigare 

känt beslöts att ändra plankartan som togs fram 2019. Föreliggande undersökning avser mark inom 

nuvarande förslag till detaljplaneområde för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan). Undersökningen 

inkluderar även mark utanför detaljplaneområdet där människor som berörs av detaljplanen kan komma att 

exponeras för föroreningar.  
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3. OMRÅDESBESKRIVNING 

Undersökningen genomfördes i området Stadsskogen som är beläget i nordvästra delen av Lindesbergs 

tätort, läget återges översiktligt i Figur 1. I området finns Stadsskogsskolan, som är en högstadieskola 

uppförd på sent 70 och tidigt 80-tal, samt Högstadieplan som är ett bostadsområde med radhus. Där finns 

även en fotbollsplan och en tennisbana. Runt Stadsskogsskolan finns asfalterade skolgårdsytor med 

sittplatser. Utöver detta finns gräsmattor och stadsnära skog för rekreation. Nuvarande markanvändning 

klassas sammantaget som känslig. 

 

Skjutbanans område bedöms ha omfattat delar av de nuvarande fastigheterna Stadsskogen 1:1, 

Stadsskogen 2:8, Stadsskogen 2:11, Stadsskogen 2:4 och Stadsskogen 2:7. Av dessa berörs Stadsskogen 1:1 

och 2:11 av det nuvarande förslaget till ny detaljplan. Ägare till fastigheten Stadsskogen 2:11 är det 

kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB). Fastigheten Stadsskogen 1:1 ägs av 

Lindesbergs kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Undersökningsområdets läge i Lindesbergs tätort. Bakgrundskarta www.eniro.se. © Lantmäteriet/OptiWay AB. 

 

 

3.1 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Den före detta skjutbanan bedöms ha haft sträckning genom de nuvarande fastigheterna Stadsskogen 1:1, 

Stadsskogen 2:11, Stadsskogen 2:4 och Stadsskogen 2:7, vilka omfattas av flera olika detaljplaner. Dessa 

detaljplaner och deras syften beskrivs inte närmre i denna rapport. 

 

Förslaget till detaljplan för Stadsskogsskolan benämns Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 

(Stadsskogsskolan) och dess syfte är att möjliggöra för nya bostäder genom förtätning. Planen ska även ge 

förutsättningar för äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt säkerställa framtida behov av 

föreningsverksamhet och ny förskola (SBB, 2019). Planområdets initiala läge och tänkta markanvändning 

återges i Figur 2. 
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Figur 2. Planområdet för Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan). Bildunderlag från plankarta 

(arbetsmaterial) som tillhandhållits av Stadsbyggnadskontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

april 2021. 

 

 

3.2 HISTORISK MARKANVÄNDNING 

I planbeskrivningen anges att området och hela Stadsskogen var obebyggd fram till 1975. Platsen för 

planområdet var innan dess en skjutbana. En häradsekonomisk karta från mitten på 1800-talet visar att 

området på den tiden var obebyggd skogsmark (SBB, 2019). 
 
På historiska flygfoton syns skjutbanan tydligt. Det kan uttydas att skjutbanans längd var ca 300 meter, att 

skjutvall/kulfång var belägna i norra delen, samt att två ”instick” med öppen mark finns i anslutning till den 

sydöstra kanten, se Figur 3. Öppna markpartier syns även i terrängen söder om skjutbanan. 
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Figur 3. Tolkning av lägen baserat på historiskt flygfoto (Terraformer, 2020). Detaljplaneområdets läge är markerat med 

gul linje. Bakgrundsbild från www.eniro.se © TerraTec © Lantmäteriet/VISMA. Flygfoton från åren mellan 1955–1967 

respektive 2014–2017. 

 

3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta består de naturligt förekommande jordarterna längs den före detta skjutbanan av 

sandig morän med inslag av ytligt berg, se Figur 4. SGU:s jordartkarta baseras på översiktliga interpoleringar 

och ska inte ses som exakt. Den överensstämmer dock väl med vad som observerats vid utförd provtagning. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4. Utdrag från SGU:s jordartskarta, 2021-07-05. ©SGU Detaljplanegränsens läge är ungefärligt markerad med svart 

linje.  
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3.4 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Närmaste ytvattenförekomster är Bottenån och Torphyttebäcken. Torphyttebäcken rinner i sydlig riktning ca 

900 meter väster om den före detta skjutbanan. Bottenån rinner även den i sydlig riktning men ca 500 meter 

österut. Ett mindre vattendrag som inte klassas som ytvattenförekomst rinner ca 600 meter väster om 

skjutbanan, det är till stora delar kuverterat. Längs Bottenån sträcker sig en grundvattenförekomst/ 

grundvattenmagasin med Magasinsidentitet 204100094. Läget för vattenförekomster och vattendrag 

återges i Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Vattenförekomster och vattendrag, skjutbanans läge är ungefärligt markerat. Bakgrundsbild: utdrag från 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 2021-07-05. 

 

Detaljplaneområdet är beläget inom delavrinningsområdet för Bottenån, men är nära gränsen till två andra 

delavrinningsområden, se Figur 6. Indelningen av delavrinningsområden baseras på övergripande 

topografiska förhållanden. Ytavrinning och grundvattenströmning kan dock antas påverkas av flera faktorer 

som variationer i topografin, dräneringar, täckdikningar, hårdgjorda ytor samt variationer i bergets nivå 

under markytan, bergets sprickighet etc. Den lokala rörelseriktningen för vatten i lösa jordlager bedöms 

kunna följa terrängens lutning åt sydöst och söder. Den övergripande rörelseriktningen för föroreningar i 

ytvatten och grundvatten inom avrinningsområdet där undersökningen genomförts är troligen österut mot 

Bottenån.  

 

I samband med genomförda undersökningar kunde inga uppenbara avrinningsvägar eller lågpunkter med 

ansamlat vatten noteras utöver dikena längsmed idrottsplatserna och längs Bergslagsvägen. Dikena var torra 

vid observationstillfället 2021-06-15 trots att det regnat dagen innan. 
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Figur 6. Vattenförekomster och vattendrag, detaljplaneområdets läge är ungefärligt markerat. Bakgrundsbild: utdrag från 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 2021-07-05. 
 
 

4. SKJUTBANOR OCH FÖRORENINGAR 

Informationen i detta avsnitt är en kort sammanställning som avser skjutbanor generellt, inte Stadsskogens 

skjutbana specifikt.  

 

I början av 1900-talet blev långhållsskytte populärt och började bedrivas i organiserade former. På en 

långhållsbana används normalt sett grovkalibriga gevär men även automatvapen i form av kulsprutor och 

kpistar. Skjutavstånden kan variera mellan 100, 200 och 300 m samt fältskjutning på upp till 600 m. 

 

Jaktskyttebanor började anläggas under 1950-talet. Viltmålsbanor på både 50 och 80 meter förekommer, 

skyttet sker mot figurer. I anslutning till jaktskyttebanor förekommer ibland även ”jaktstigar”, där hagel skjuts 

på plåtfigurer, vilket var vanligt förekommande under 1960- och 1970-talet och fortfarande förekommer. 

 

Korthållsskytte sker på ca 50 meters avstånd och med pistol på ca 25 meters avstånd. Pistolskytte är en 

relativt modern skyttegren som är inriktad på självförsvar. (Länsstyrelsen Kronoberg, 2002) 

 

Föroreningar som kan förväntas påträffas vid skjutbanor är bly, antimon, koppar, arsenik, zink, nickel och 

PAH. Av dessa är bly den förorening som oftast blir styrande för åtgärder. Föroreningarna härrör från 

ammunitionen som använts och beroende på vilka typer av skytte som förekommit kan de förväntas 

förekomma i olika hög grad och med olika spridningsmönster. PAH kan till exempel förväntas förekomma 

ifall lerduveskytte förekommit, då lerduvor tidigare var fyllda med stenkolstjära.  

 

Föroreningar från ammunition påträffas främst i anslutning till kulfång och målområden.  
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Vid hagelskytte saknas oftast kulfång, förekomsten av ammunition och lerduverester är då mer spridd 

(Länsstyrelsen Norrbotten, 2011).  

 

I målområdet finns vanligen ett kulfång samt en blinderingsvall. Blinderingsvallen utgör skydd för personer 

som håller upp måltavlor eller utgör skydd för anordningarna där måltavlor monteras, se Figur 7. I det fall 

personer höll upp måltavlorna fanns ofta en markörgrav mellan blinderingsvall och kulfång, se Figur 8. 

Ammunitionsrester kan förväntas påträffas både vid kulfång och blinderingsvall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Blinderingsvall och kulfång på besiktad och godkänd 300-metersbana, Älmhults skytteförening. Bild från 

https://idrottonline.se/, inlägget daterat 2020-07-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Illustration av Olle Boström, år okänt. Teckningen återger en incident då en skrämd lingonplockare rusar in i 

markörgraven mellan kulfång och blinderingsvall. Källa: Västerbottens skytteförbunds jubileumsskrift 1893–1993.  
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5. STADSSKOGENS SKJUTBANA 

Enligt uppgifter från kommunens hemsida anger Länsstyrelsens register att skjutbanan lades ner på 1920-

talet. I samband med att blyföroreningen vid Stadsskogen uppmärksammades offentligt lämnade 

kommuninvånare uppgifter om att skjutbanan även var aktiv under 1960-talet och kanske även 1970-talet 

(Lindesbergs kommun, 2020). 

 

Två kilometer väster om Stadsskogens skjutbana finns Munkhyttans skjutbanor, som invigdes år 1976 (Hifab, 

2013), vilket är året efter att området Stadsskogen började bebyggas. Det är troligt att skytte pågått vid 

Stadsskogens skjutbana fram till att området bebyggdes, och att skyttet i samband med det flyttades till 

Munkhyttan. 

 

I Lindesbergs kulturhistoriska arkiv finns ett omfattade bildmaterial med historiska foton. I arkivet finns foton 

från 1920-talet som visar skjutövningar i en omgivning som liknar Stadsskogen innan området bebyggdes. 

På ett fotografi med motivbeskrivningen ”Avklarad skjutövning” syns en bana för långhållsskytte som är 

omgiven av högstammig barrskog och där terrängen stiger påtagligt bakom kulfånget. Fotografiet är taget 

sommaren 1922 vid en sammankomst som benämndes Kulsprutedagarna i Lindesberg. I den aktuelle 

fotografens serie av bilder från sommaren 1922 finns flera fotografier som visar skjutövningar med 

kulspruta. 

 

Ett fotografi från 1945 visar långhållsskytte med gevär, se bilden på provtagningsplanens framsida. I arkivets 

information om fotografiet anges att bilden kan vara tagen vid Stadsskogens skjutbana. 

 

Det finns även ett fotografi från 1950-talet som visar en folksamling med gevär vid en skjutbana. Här finns 

ingen ytterligare information om fotografiet, men den torra marktypen och högstammiga tallskogen i 

bakgrunden liknar miljön i fotografierna från Kulsprutedagarna. Fotografierna som här beskrivs finns 

samlade i Bilaga 1. 

 

En uppgiftslämnare från Mälardalen som vill vara anonym berättar att jaktsällskap ibland samlades för att 

åka till Lindesberg och öva skytte, bland annat eftersom där fanns bra jaktstigar.  

 

På flygfoto taget mellan åren 1955 och 1976 syns banans utsträckning tydligt, se Figur 9.  Baserat på 

flygfotot kan läget för målområden och kulfång identifieras ungefärligt. Läget för vad som sannolikt varit 

långhållsskyttets kulfång syns tydligt i norra delen. Det sammanfaller med läget för den äldre delvis raserade 

muren vid cykelbanan. Den tvärgående linjen innan kulfånget är sannolikt blinderingsvallen som utgjorts av 

den nyare mer välbevarade muren. Det är troligt att både kulfång och blinderingsvall varit uppbyggda med 

sand/grusmassor av vilka en stor del senare tagits bort. Några mindre fyrkantiga objekt syns ca 100 samt 

200 meter in på banan, detta bedöms vara skjutplatser. Två öppna markpartier vid skjutbanans nordöstra 

kant syns tydligt. Det är okänt vad markpartierna använts till och varför skogen här är avverkad. Mark söder 

och väster om skjutbanan är glest bevuxen och innehåller öppna partier.  

 

 

 

  



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : Miljöteknisk undersökning

14(28) 

 
 

 

 

 

Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-09-09 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Tolkning av lägen baserat på historiskt flygfoto. Bakgrundsbild, svepkarta från © TerraTec © Lantmäteriet/VISMA. 

Flygfoton från åren mellan 1955–1967 respektive 2014–2017. 

 

 

Före detta kulfång och blinderingsvall utgörs i dagsläget endast av två stenmurar som är utpekade som 

fornminnen, de har dock inte bedömts ha högt bevarandevärde. Uppbyggnad runt kulfång och 

blinderingsvall bör ha utgjorts av en betydande mängd sand/grus, merparten av detta material har flyttats 

och finns inte kvar vid murarna. En del av det kan ha använts för att fylla upp markörgraven bakom 

blinderingsvallen. 

 

Terrängen bakom murarna utgörs av naturmark med tallskog på hällmark. Jordmånen är tunn och marken 

ger inte intryck av att ha fyllts upp eller schaktas om.  

 

Området för den f.d. skjutbanan mellan skottramp och målområdet vid murarna är till övervägande del 

bebyggt och hårdgjort, där ligger idag förskola, radhusområde samt Stadsskogsskolan. Naturmark med 

äldre träd finns bevarad i olika markpartier inom detta område.  

 

 

Sammanfattning:  

Skytteverksamhet har troligen pågått på Stadsskogens skjutbana mellan 1920-talet och 1970 talet. Ett 

kulfång och en blinderingsvall var belägna på banans norra del. Skyttet har troligen omfattat långhållsskytte 

med gevär och kulspruta. Det är okänt ifall andra typer av skytte förekommit, som till exempel 

korthållsskytte, lerduveskytte, hagelskytte, skytte på viltmålsbana eller hagelskytte på jaktstig med figurer. 

Kulfång och blinderingsvall var troligen uppbyggda med sandiga/grusiga massor, av vilka en betydande del 

tagits bort. Det är okänt var dessa massor lagts. Det är troligt att en del använts för att fylla upp en 

markörgrav bakom blinderingsvallen.  



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : Miljöteknisk undersökning

15(28) 

 
 

 

 

 

Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen Datum: 2021-09-09 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Rapport 

 

 

6. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Miljötekniska undersökningar har tidigare genomförts i anslutning till muren och vallen under perioden 

januari-juni 2020 (DGE, 2020) samt under december 2020 och januari 2021 (Terraformer, 2021).  

 

 

6.1 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNINGAR, DGE 2020 

Syftet med undersökningen var att i ett första steg undersöka förekomst av metaller från 

skytteverksamheten och i nästa steg att avgränsa föroreningen i plan och profil. Föroreningen kunde ställvis 

avgränsas i djupled i och med förekomst av ytligt berg. Avgränsning i plan kunde inte göras. I 14 av totalt 23 

provpunkter överskred blyhalterna Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i analyserade prov och i 

åtta av dessa överskreds även riktvärde för MKM.  I flera prov överskreds även haltgräns för farligt avfall 

(Avfall Sverige, 2019).  

 

I Figur 10 redovisas en översikt av läget för provpunkter där halter av bly överskred KM och MKM i 

analyserade prov vid DGE:s tidigare undersökningar. Utöver bly detekterades i flera av provpunkterna även 

koppar och nickel i halter som överskred generella riktvärden för KM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Läget för tidigare provpunkter samt överskridanden av KM och MKM med avseende på bly.  

 

 

6.2 MILJÖMEDICINSK BEDÖMNING, AMM 2020 

I samband med att föroreningen upptäcktes lät miljökontoret vid Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

utföra en miljömedicinsk bedömning med anledning av de förhöjda blyhalterna. Bedömningen gjordes av 

Institutet för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Örebro universitet. 

 

AMM konsterarar i sitt utlåtande att området som ingick i DGE:s undersökning var starkt förorenat och att 

bly var styrande för hälsoriskerna. Bedömningen kan sammanfattas som att bly kan vara hälsofarligt även i 

låga nivåer och att exponeringen för bly generellt bör hållas på så låg nivå som möjligt (AMM, 2020). 
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6.3 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TERRAFORMER, 2021 

Undersökningens initiala syfte var att kartlägga blyföroreningens utbredning så att resultatet skulle kunna 

ligga till grund för riskbedömning, bedömning av åtgärdsbehov samt framtagande av åtgärdsförslag för att 

detaljplanen skulle kunna antas. Undersökningen avbröts dock efter den inledande provtagningen av ytjord, 

när det konstaterades att utbredningsområdet för blyföroreningen var så omfattade att det påverkade 

förutsättningarna för planens genomförande. Syftet ändrades då till att kartlägga blyförekomst i ytjord så att 

resultatet skulle kunna ligga till grund för fortsatta utredningar inom och utanför planområdet. Resultaten 

samt allt underlag somt tagits fram så långt redovisades i sin helhet i rapporten som upprättades. 

 

Högst blyhalter uppmättes i prov från kulfång och målområde samt i skogsmarken norr om dessa.  

I kulfång och målområde var uppmätta blyhalter i flera provpunkter över haltgräns för farligt avfall, FA. I 

skogsmarken norr om kulfång och målområde överskred uppmätta blyhalter haltgräns för FA i 15 av 37 

analyserade prov och i tio av proven överskreds riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM. I övrig 

mark som provtogs var blyhalterna lägre, även om ställvisa överskridanden av FA och MKM förekom, främst 

väster om f.d. kulfång. 

 

Andra ammunitionsrelaterade metaller som antimon, koppar, nickel och kvicksilver uppmättes ställvis i halter 

som överskred riktvärde för känslig och mindre känslig markanvändning, dock endast i prov där blyhalterna 

var avsevärt mycket högre än riktvärde för MKM. PAH uppmättes inte halter över KM i något av de fem 

analyserade proven. Rester av ammunition, hylsor eller lerduvor påträffades inte. 

 

I Figur 11 återges en översiktsbild som visar uppmätta halter av bly i ytjord inom området som ingick i 

undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Uppmätta halter av bly i ytjord inom området som ingick i undersökningen 2020-2021. Observera att 

planområdesgränsen inte längre är aktuell. I bilden redovisas även provpunkter från DGE:s undersökning 2020. Bokstäver 

och blå linjer markerar delområden. 
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7. FÖRORENINGSHYPOTES INFÖR UNDERSÖKNING 

 

7.1 FÖRORENINGAR FRÅN SKJUTBANA 

Inför undersökningen som Terraformer genomförde 2020-2021 upprättades en hypotes om tänkbar 

föroreningssituation, strategin baserades på tidigare genomförda undersökningar samt historisk information 

om verksamheten vid skjutbanan. Det fanns ingen tillgänglig information om vilka typer och mängder av 

ammunition som använts vid Stadsskogens skjutbana under åren mellan 1920-talet och 1975. Blyförorening 

hade konstaterats, likaså förhöjda halter av andra metaller som kan associeras med ammunition. Det var 

även konstaterat att marken närmast f.d. kulfång och blinderingsvall i norra delen av skjutbanan var kraftigt 

förorenad och sannolikt behövde saneras, och att bly skulle bli styrande för åtgärdsbehovet. 

 

Förekomst av metaller och PAH från eventuellt lerduveskytte bedömdes inte kunna uteslutas på någon del 

av den före detta skjutbanan eller i dess närområde där naturmark bevarats, även om metallhalterna 

sannolikt bedömdes vara högst i målområdet.  

 

Troligen har en betydande del av jorden på skjutbanan samt material från kulfång och blinderingsvall 

schaktats bort i samband med att området exploaterades på 1970-talet, rester av detta material bedömdes 

kunna påträffas i anslutning till utfyllda markpartier. 

 

 

7.2 ÖVRIGA FÖRORENINGAR 

Norr om fotbollsplanen har det tidigare funnits ett motionsspår med bark, en del av spåret ligger inom 

planområdets norra del. Barkens ursprung är okänt. Det kunde inte uteslutas att den kommer från 

Dalkarlshyttan där det funnits en träindustri som bedrivit klorfenolimpregnering. Låga halter av dioxin har 

påträffats på det gamla impregneringsområdet vid Dalkarlshyttan. Påträffad bark planerades att analyseras 

med avseende på dioxin. Bark påträffades dock inte vid undersökningen. 

 

Ett markparti nordöst om tennisplanen ska enligt uppgift ha fyllts upp med så kallad Larsbosylta, med vilket 

avses kalksand från Larsbo kalk. Delar av marken grävdes bort under 90-talet och ersattes med sand 

för att anlägga en beachvolleybollplan. Det finns inga misstankar om förekommande föroreningar i 

kalksanden, men det är okänt var den senare tillförda sanden kommer ifrån. Prov var planerat att tas ut från 

eventuellt påträffad kalksand och övrigt fyllningsmaterial på denna plats och analyseras med avseende på 

metaller. Kalksand påträffades inte, men den påförda sanden provtogs. 

 

Längs fotbollsplanens nordvästra sida finns en löparbana med ytskikt av rödfyr. Rödfyr utgörs av bränd 

alunskiffer och kan innehålla förhöjda halter av metaller varav den mest toxiska är arsenik. Löparbanan är 

uppbyggd ca 1,5 meter högre än omgivande mark och det var okänt vad resterande konstruktionsmaterial 

bestod av. Löparbanans ytskikt av rödfyr provtogs och analyserades separat. Skruvborrning utfördes i en 

punkt i löparbanan för att kontrollera rödfyrens mäktighet och vilka övriga material som löparbanan är 

uppbyggd av. 

 

Vid fotbollsplanens södra kortsida har det enligt uppgift funnits en längdhoppningsgrop och en ring för 

kulstötning. Dessa har varit uppfyllda med sand. Påträffad sand var planerad att provtas och 

analyseras med avseende på metaller. Läget för tidigare längdhoppningsgrop och kulstötningsring gick 

dock inte att urskilja, prov togs ut i markpartierna där de enligt uppgift från beställaren ska ha varit belägna.  
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8. GENOMFÖRANDE 

Undersökningen utfördes enligt SGF:s fälthandbok för undersökning av förorenade områden (SGF, 2013). 

Det innebär att krav ställs på dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering.  Samtliga 

provpunkter mättes in med GPS i koordinatsystem Sweref 991500, och höjdsystem RH2000 med hjälp av 

GPS modell Leica, Zeno20.  

 

I Bilaga 2a finns en karta på flygfoto som beskriver plangränsen enligt nuvarande förslag, det aktuella 

undersökningsområdet samt läget för jordprovpunkter.  I bilagan redovisas även tidigare jordprovpunkter. 

Provpunkterna på kartan är färgmarkerade baserat på klassificering enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för KM och MKM samt haltgräns för farligt avfall (FA). 

 

8.1 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Inledningsvis bör nämnas att undersökningens geografiska avgränsning inte var självklar. 

Föroreningsspridning har skett i ett område som är mycket större än detaljplanen. Likväl är det inte rimligt 

att inom detaljplaneprocessen utreda hela området som möjligen kan vara påverkat av skjutbanan. 

Avgränsningen baseras därför på de primära skyddsobjekten, vilket är människorna som kommer att beröras 

av detaljplanen – boende och besökande i området. 

 

Undersökningens geografiska avgränsning är planområdet samt närområde där boende och besökande 

bedöms kunna exponeras för förorening återkommande. I närområdet inkluderades mark ca 50 meter från 

plangränsen, se Figur 12. Den geografiska avgränsningen beslöts i dialog med miljökontoret vid SBB och 

redovisades i det godkända provtagningsprogrammet. 

 

Följande områden ingick: 

- Mark inom plangränsen. 

 

- Mark 50 meter från bostäder oavsett ifall området är innanför eller utanför plangränsen. För bly 

styrs det generella riktvärdet av små barns intag av jord. Undersökningen omfattade därför mark 50 

meter från bostäder oavsett ifall marken är innanför eller utanför plangränsen (Typområde 1). 

Avståndet 50 meter motiveras av att små barn mestadels uppehåller sig inom tomtmark eller strax i 

utkanten av tomtmarken, även om det kan förekomma att de i sällskap med andra gör utflykter 

längre ut i skogen. De små barnen har dock så stort behov av tillsyn att de på daglig basis troligen 

inte vistas längre bort än att de är inom synhåll från bostaden. 

 

- Skogsmark 50 meter från plangränsen (Typområde 2). I skogsmark nära planområdet är det troligt 

att vuxna och större barn som bor inom planområdet kommer att vistas regelbundet, även om 

exponeringen och känsligheten inte är lika stor som i den direkta närheten till bostäder. 
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Figur 12. Ritning från provtagningsplanen som upprättades inför undersökningen. På bilden syns tidigare provpunkter 

(färgmarkerade), de planerade provpunkterna (ej färgmarkerade), detaljplanegräns (blå linje) samt typområden. De 

tidigare provpunkterna har färgmarkerats baserat på uppmätta blyhalter. I de provpunkter där analysresultat finns för flera 

djup utgår färgmarkeringen från den högsta uppmätta halten. 

 

 

8.2 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN OCH YTVATTEN 

Merparten av det förorenade området utgörs av hällmark/berg utan förekomst av ytvatten eller grundvatten 

i lösa jordlager. Merparten av dagvattnet inom planområdet har sin huvudsakliga rörelseriktning österut mot 

Bottenån. 

 

Ett utdrag från dagvattenverktyget Scalgo indikerar dock att vatten från kulfång och målområde ligger i ett 

delavrinningsområde där vattnets lokala rörelseriktning är mot sydväst, se Figur 13.  Inom detta 

avrinningsområde finns lågpunkter där vatten tidvis ansamlas och där grundvatten eventuellt kan påträffas i 

lösa jordlager. Dagvatten från avrinningsområdet samlas upp i diket som löper längs Bergslagsvägen.  

 

Grundvattenrörens placering valdes i syfte att kontrollera halter i område uppströms föroreningskällan (GV1) 

samt på olika avstånd nedströms (GV 2-4) i den bedömda lokala spridningsriktningen inom 

undersökningsområdet.  Grundvattenrören installerades med filterdelen på den nivå under markytan där 

vatten påträffas, alltså ytligt förekommande grundvatten vilket antas vara mest påverkat av blyförorening i 

områdets ytjord. 

 

Installation av två grundvattenrör (GV1 och GV2) gjordes med plaströr 63 mm diameter med en meters filter 

i botten. Grundvattenrören säkrades mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning med lera runt röret i 

markytan. Grundvattenproverna uttogs med en peristaltisk pump. Proverna förvarades kallt och mörkt i av 

laboratoriet tillhandahållna flaskor i fält och vid transport till laboratoriet.  GV3 och GV4 kunde inte 

installeras, se avsnitt 8.5 Avvikelser från provtagningsplan. 
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Ytvatten var planerat att provtas, i den mån det påträffades, direkt från diken/vattensamlingar. Planerade 

provpunkter var en sankmark uppströms föroreningskällan (Y1), i diket längs Bergslagsvägen uppströms 

avrinningsområdet (Y2), samt i diket längs Bergslagsvägen nedströms avrinningsområdet (Y3). 

Provpunkterna för ytvatten och grundvatten återges på karta i Bilaga 2b. Ytvatten påträffades dock inte och 

inga prov kunde tas ut, se avsnitt 8.5 Avvikelser från provtagningsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Planerade provpunkter för grundvatten (GV) och ytvatten (YV). Den gröna färgen markerar ett litet lokalt 

delavrinningsområde. De blåfärgade zonerna markerar platser där vatten kan ansamlas vid höga nederbördsmängder som 

till exempel vid ett hundraårsregn. De blå pilarna visar rörelseriktning för dagvatten. 

 

 

8.3 JORDPROVTAGNING MED BORRBANDVAGN 

Jordprovtagning utfördes med hjälp av geoteknisk borrbandvagn i 28 provpunkter benämnda 1-28. 

Jordprov togs även ut i samband med installation eller försök till installation av grundvattenrör i 

provpunkterna GV1, GV2 och GV4. Fältanteckningar upprättades med avseende på markens beskaffenhet, 

jordart, lukt, färg, eventuell förekomst av föremål etc. Provtagning utfördes av ytjord, förekommande fyllning 

samt minst en halvmeter ner i material som bedömdes vara naturligt avlagrat.  Utgångspunkten var att 

samlingsprov skulle tas ut halvmetersvis från skruv. Beroende på lagerföljd och variationer i jordens 

sammansättning modifierades nivåerna något. Vid variationer prioriterades att proverna representerade 

material hellre än nivå.  

 

Prov som togs ut placerades i diffusionstäta påsar, och/eller kärl som tillhandahållits av laboratoriet för de 

analyser som planerades. Som minst analyserades ett prov från fyllning i varje provpunkt. I samtliga 28 borr-

provpunkter analyserades prov från ytligt material på 0-0,5 meter samt djupare liggande bedömt naturligt 

material. 
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8.4 MANUELL YTJORDPROVTAGNING 

Prov från ytjord togs ut med hjälp av geosticka i 74 provpunkter benämnda 29-103. Varje prov utgjordes av 

material från mellan fem och tio ”stick” på nivån 0-0,3 meter under markytan. Prov som togs ut med 

geostickan placerades i diffusionstät påse som tillhandhållits av laboratoriet. Geostickan rengjordes 

mekaniskt mellan varje provpunkt. 

 

8.5 AVVIKELSER FRÅN PROVTAGNINGSPLAN 

 

Följande avvikelser gjordes från provtagningsplanen: 

- Ytvatten provtogs inte eftersom ytvatten inte påträffades. Inga diken eller kärr hade ansamlat 

vatten trots att det regnat dagen innan vid båda tillfällena som provtagningsförsök gjordes. 

 

- Inga grundvattenrör installerades i provpunkterna GV3 och GV4. Marken var torr och stenig och 

borrning kunde inte genomföras längre ner i än en meter under markytan, där berg och/eller block 

påträffades. I GV3 fanns små möjligheter att flytta provpunkten eftersom flera elledningar korsade 

markpartiet. Vid GV4 gjordes sex försök på olika ställen att borra djupare än en meter men marken 

var stenig och gav intryck av att vara likartad i hela markpartiet. 

 

- Grundvattenröret GV2 installerades i provpunkten TF18 eftersom det var enda stället inom det 

aktuella delområdet där vatten påträffades. 

 

- Grundvatten provtogs vid två tillfällen istället för ett, syftet var att kontrollera eventuella variationer. 

 

8.6 ANALYSER 

Analyser utfördes av ALS Scandinavia som är ackrediterat laboratorium för miljöanalyser. I Tabell 1 redovisas 

antal utförda analyser.  

 

Tabell 1. Utförda analyser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prover som analyserats med avseende på metaller har genomgått provberedning med torkning och siktning 

innan analys, vilket säkerställer grundlig homogenisering. 

 

  

Medie Analys Antal 

Jord Bly. 139 

 Tungmetaller. 31 

 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 5 

 Totalhalt organiskt kol (TOC). 4 

Grundvatten Tungmetaller, filtrerat prov. 4 

 Tungmetaller, ej filtrerat prov, syrauppslutet. 2 
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9. BEDÖMNINGSGRUNDER 

Analysresultat för jordprov jämförs i denna rapport med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). I kommande utredningsskeden kan det vara motiverat att jämföra 

föroreningsnivåer med platsspecifika riktvärden som tas fram inom ramen för en riskbedömning. 

 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram för två olika typer av 

markanvändning, KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig markanvändning. KM = Känslig 

markanvändning innebär att föroreningar i jorden inte begränsar markanvändningen. Alla grupper av 

människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. Exempel på känslig 

markanvändning är bostäder, odling, och förskolor. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 

skyddas.  

 

Analysresultat för metaller i grundvatten har jämförts mot SGU:s tillståndsklassning för grundvatten (SGU, 

2013). För metaller där bedömningsgrunder från SGU saknas har jämförelse gjorts med Ckrit -gw. Ckrit-gw 

är Naturvårdsverkets haltkriterier för skydd av grundvatten, vilka ligger till grund för beräkningsmodellen för 

generella riktvärden (NV 2009). 

10. RESULTAT 

 

10.1    ALLMÄNNA INTRYCK 

Den naturligt förekommande jordlagerföljden i området bedöms vara humus eller torv som underlagras av 

morän på berg.  I Bilaga 3 redovisas fotodokumentation som återger en jordlagerföljd som bedöms vara 

typisk för naturmark i området. 

 

Jordmånen är mycket tunn i skogsbacken norr om f.d. kulfång och parkering, den utgörs övervägande av 

humus på berg. Mineraljord i form av sandig morän påträffades endast ställvis på sluttningen ner mot 

skolan. Nedanför berget ökar jorddjupet. Mark vid cykelbanor, gångstråk, idrottytor, skolgård och parkering 

är uppfylld. 

 

Löparbanan som löper längs den grusade fotbollsplanens nordöstra kant är uppfylld med ett lager rödfyr 

vars mäktighet är ca 15 centimeter. Under rödfyren finns sandfyllning. 

 

Den före detta beachvolley-banan nordöst om tennisbanan är uppfylld med sand. 

 

Mark mellan tennisbanan och den grusade fotbollsplanen ger intryck av att ha varit myrmark tidigare, 

förekomst av torv noterades här. 

 

Fyllningen under parkeringen vid Stadsskogsskolan består av omväxlande grus och sand samt morän med 

olika stora inslag av sten, silt, sand och en mindre andel lera. 

 

Några avvikande material noterades inte. Med avvikande material avses externt tillförd fyllning med 

avvikande lukt eller utseende, och/eller inslag av skräp och främmande material. I borrpunkter på vitt skilda 

delar av undersökningsområdet noterades ett mörkt skikt på ca en meters djup. Det mörka skiktet luktade 

svagt av rök. Röklukten påminde om den lukt som uppstår när torr ved eller skog brinner. Separata prov 

togs ut från det rökluktande materialet och analyserades med avseende på metaller, PAH och TOC. 

 

Inga rester av hylsor, kulor eller lerduvor noterades i jorden.  
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10.2 MÄT- OCH ANALYSRESULTAT FÖR GRUNDVATTENPROV 

 

I samband med grundvattenprovtagning 2021-08-25 utfördes fältmätning av temperatur, konduktivitet och 

pH. Resultatet redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultat av fältmätningar av grundvatten 2021-08-25.   

Provpunkt Temperatur 

°C 

Konduktivitet 

mS/m 

pH Anteckning 

GV1 12,9 0,20 7,22 Rödfärgat vatten, locket har försvunnit. Röret sitter i 

skog/myrmark. 

GV2 17,0 0,24 7,73 Något grumligt, röret sitter i asfaltsyta på skolgård. 

 
 

Resultatet för analyserade grundvattenprov redovisas i Tabell 3 och 4, jämfört med bedömningsgrunder. För 

grundvattenprov gäller att jämförelse ska göras med uppmätta halter i filtrerade prov. 

 

Tabell 3. Uppmätta metallhalter i filtrerade grundvattenprov, jämfört med bedömningsgrunder från SGU. 

Halter anges i µg/l. 

 Klassindelning - påverkansgrad*     

 

mycket 

låg låg måttlig hög 

mycket 

hög Provpunkt och datum 

Metaller i 

grundvatten (µg/l) 1 2 3 4 5 

GV1 

210615 

GV1 

210825 

GV2 

210615 

GV2 

210825 

Filtrering 45 µm           Ja Ja Ja Ja 

Arsenik <1 1 2 5 10 1 1 1 <0,5 

Bly  <0,5 0,5 1 2 10 4 9 3 <0,2 

Kadmium <0,1 0,1 0,5 1 5 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 

Krom <0,5 0,5 5 10 50 6 12 2 <0,5 

Koppar <20 20 200 1000 2000 36 39 2 2 

Nickel <0,5 0,5 5 10 20 3 6 1 1 

Zink <5 5 10 100 1000 2 5 <2 <2 

*SGU 2013. Statens geologiska undersökning, riktvärden för påverkansbedömning. 
 

 

Påverkan av arsenik, kadmium, koppar, nickel och zink klassas som mest till måttlig jämfört med SGU:s 

riktvärden för grundvattenförekomster. För bly klassas påverkan som hög i GV1. För krom klassas påverkan 

som hög i GV1 vid provtagningstillfället i augusti. I GV2 klassas blyhalterna som höga vid 

provtagningstillfället i juni, men mycket låga i augusti. Metallhalterna är generellt högre i GV1 än i GV2.  

 

Tabell 4. Uppmätta metallhalter i filtrerade grundvattenprov, jämfört med bedömningsgrunder från Naturvårdsverket. 

Halter anges i µg/l. 

  Provpunkt och datum  
Metaller i 

grundvatten (µg/l) 
Rikt- 

värde* 

GV1 

210615 

GV1 

210825 

GV2 

210615 

GV2 

210825  

Barium 300 25 46 23 13  

Kobolt 5 1 1,9 0,2 0,1  

Molybden 35 1 1 5 2  

Vanadin 30 8 18 4 <2  

*Ckrit -gw (NV 2009). Naturvårdsverkets haltkriterier för skydd av grundvatten 
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Som framgår av Tabell 4 överskrider inte halterna av barium, kobolt, molybden och vanadin NV:s 

bedömningsgrunder i de filtrerade proven.  

 

I Tabell 5 redovisas resultat för ofiltrerade prov, skälen till att ofiltrerade prov analyserats är främst praktiska. 

Det kan vid framtida markarbeten vara av värde att känna till ifall föroreningar är partikelbundna, till 

exempel vid en situation då länsvatten ska hanteras. De ofiltrerade proven har analyserats med 

syrauppslutning, vilket är en aggressiv extraktionsmetod då provet surgörs kraftigt vilket medför att även 

metaller bundna till mineralpartiklar går i lösning. Det är osannolikt att förhållanden i en recipient motsvarar 

den aggressiva extraktionsmetoden1. Halterna redovisas för framtida kännedom men jämförs inte med 

riktvärden för grundvatten. 

 

Tabell 5. Uppmätta metallhalter i ofiltrerade och syrauppslutna grundvattenprov. Halter anges i µg/l. 

 

 Provpunkt  

Metaller i grundvatten  GV1 GV2 

Syrauppslutning Ja Ja 

Arsenik 9 2 

Bly 127 14,1 

Kadmium 0,4 <0,05 

Krom 199 12 

Koppar 159 9 

Nickel 71,6 4 

Zink 263 17 

Barium 1160 77 

Kobolt 40 2 

Molybden 3 5 

Vanadin 501 17 

 

Laboratoriets analysrapporter återfinns i Bilaga 5. 

 

10.3     ANALYSRESULTAT FÖR JORDPROV 

 

PAH detekterades inte i något av de fem analyserade proven. Av dessa var fyra uttagna från det mörka 

rökluktande skiktet som påträffades ca 1 meter under markytan. TOC-analyser från materialet visar att halten 

organiskt kol i skiktet är relativt hög, andelen var 5,5 respektive 8,5 %. 

 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM överskreds med avseende på metaller i 16 av de totalt 139 

analyserade proven. I Tabell 6 återges en sammanställning av analysresultat och fältanteckningar för dessa 

16 prov. Samtliga analysresultat för jordprov redovisas tillsammans med fältanteckningar i Bilaga 4. 

 

 

  

 
1 Vid utsläpp till dagvattenrecipienter görs jämförelser ofta baserat på halter i ofiltrerade och syrauppslutna prov, detta 

enligt riktlinjer från VA-huvudmän som tagit fram dagvattenriktvärden. Analys- och bedömningsförfarandet ifrågasattes 

dock av aktörer som tagit fram dagvattenriktvärdena. Ett exempel är Stockholms läns landsting, Regionplane- och 

trafikkontoret 2009, förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 2009. I diskussionsavsnittet uttrycks att det finns 

behov av riktvärden som förhåller sig till den lösta fraktionen, då denna har störst påverkan på recipienten. 
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Tabell 6. Fältanteckningar och analysresultat för jordprov där halter över KM uppmätts. 

Halter anges i mg/kg TS. 

 

Naturvårdsverket KM 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 

Naturvårdsverket MKM 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 

Prov- 

punkt 

Nivå 

m.u.my 

Bed. 

jordart 
Anteckning 

TS 

95% 
As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 

2 0,0-0,15 F  Rödfyr 84,4 47 150 0,11 5 16 55 <0,04 31 54 163 39 

27 0,0-0,15 F  Rödfyr 86,3 36 112 0,14 4 12 40 <0,04 26 36 129 39 

28 0,0-0,15 F  Rödfyr 85,7 31 95 0,14 4 12 37 <0,04 23 35 102 33 

44 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 46,2                 222     

49 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 51,3                 56     

72 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 31,8                 52     

82 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 50,5                 54     

83 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 42,1                 55     

85 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 48,0                 52     

97 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 44,9                 83     

98 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 60,8                 136     

99 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 36,3                 65     

100 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 48,7                 526     

101 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 68,7                 448     

102 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 61,0                 124     

103 0,0-0,3 Hu Ytjord, humus 36,3                 2450     

 

 

Som framgår av Tabell 6 innehåller rödfyren i löparbanans ytskikt halter av vanadin och bly som överskrider 

KM, arsenikhalterna överskrider MKM. 

 

I fem av proven från ytjord överskrids KM-riktvärdet marginellt med avseende på bly och i fem överskrids 

det påtagligt. I tre prov från ytjord överskrider blyhalterna MKM. De högsta blyhalterna har uppmätts i den 

del av undersökningsområdet som ligger närmast den före detta skjutbanans målområde. I Figur 14 

illustreras på ett sammanfattande sätt läget för provpunkterna där KM överskrids. 

 

Laboratoriets analysrapporter återfinns i Bilaga 5. 
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Figur 14. Illustration som visar läget för provpunkter där KM överskrids i den nu genomförda undersökningen. De 

färgmarkerade provpunkterna utan nummer är utförda i samband med tidigare provtagningar. 

 

11. BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER 

Baserat på resultaten rekommenderas att ytskiktet med rödfyr som ligger på löparbanan avlägsnas då 

framförallt arsenikhalterna är höga. 

 

De högsta blyhalterna som påträffats närmast den före detta skjutbanans målområde kräver sannolikt 

åtgärder. Den blyförorenade skogsmarken hyser stora värden med avseende på rekreation och är mycket 

viktig för områdets karaktär. Att avlägsna all jord med blyhalter över KM medför att dessa värden skadas 

allvarligt.  Det rekommenderas därför att åtgärder av blyföroreningen utformas inom ramen för 

riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering.  
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Det bör beaktas att en del av blyföroreningen kan föreligga i metallisk form (mer eller mindre vittrade 

ammunitionsrester), och att detta kan ha betydelse för biotillgänglighet, lakbarhet och 

spridningsförutsättningar. Detta bedöms möjligen kunna vara aktuellt i uppfylld mark vid f.d. blinderingsvall 

och kulfång. Hittills har ammunitionsrester inte observerats i jord vid någon av de nu fyra genomförda 

undersökningarna, det är tänkbart att materialet i själva kulfånget transporterats bort så att den primära 

föroreningskällan är avlägsnad.  

 

Metallpåverkan i grundvattenproven som tagits ut klassas överlag som mycket låg till måttlig. För bly klassas 

påverkan i GV1 i områdets nordöstra del dock som hög, även för krom klassades påverkan som hög i GV1 

vid provtagningstillfället i augusti. Metallhalterna i GV2 på skolgården nära det före detta målområdet är 

generellt lägre, blyhalten klassas dock som hög vid provtagningstillfället i juni. Det ska nämnas att 

bedömningsgrunderna avser halter i grundvattenmagasin och att grundvattenproven som tagits ut endast 

speglar metallhalter i det vatten som för tillfället finns i lösa jordlager på platsen. 

 

Metallhalterna är generellt högre i GV1 än i GV2. GV1 är beläget i nordöstra delen av planområdet på ca 300 

meters avstånd från detta målområdet. Blyhalterna i GV1 bör inte ses som en säker verifiering av att 

urlakning och spridning sker från målområdet bort till nordöstra delen av planområdet. Metallhalterna 

varierar i grundvatten och kan påverkas av flera olika faktorer. För att ge en bättre bild av risker avseende 

lakning och spridning till grundvatten rekommenderas att blyförorenat material laktestas och att resultatet 

får ingå i en riskbedömning. 

 

Svårigheten att hitta vattenförande jordlager, få ut ytvattenprov samt grundvattenprov i närheten av 

målområdet bedöms tyda på att marken är väldränerad och att vatten avbördas från området relativt 

snabbt. 

 

 

  

 

 

Jennifer Espling, miljökonsult 

AB Terraformer, uppdragsledare 

 

 

Niklas Ekberg, miljökonsult 

Tyréns AB, kvalitetsgranskning 
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_______________________________________________________________________________ 
 
BILAGA 1, HISTORISKA FOTON 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 

1:1 och Stadsskogen 2:11. 

 

INFORMATION 

 

Bilder i denna bilaga är hämtade från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet om 

inget annat anges. Bilderna i bildarkivet får för privat bruk och för icke-kommersiella ändamål användas fritt, 

förutsatt att källan anges. Om bilderna används till tryckta material ska ett exemplar skickas till Lindesbergs 

kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet. Vid kommersiell användning ska dessa kontaktas innan. 

 

Det är för flera av fotografierna okänt huruvida de är tagna på skjutbanan vid Stadsskogen. Det finns dock inga 

uppgifter om att andra skjutbanor skulle funnits i nära anslutning till Lindesbergs tätort under den aktuella tiden, 

och det bedöms därför som troligt att flertalet av bilderna kan härröra från Stadsskogens skjutbana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. 

Titel: Där pappersgubbarna bita uti gräs. 

Motiv: Avklarad skjutövning. 

Beskrivning: Trick-bom och andra skott från kulsprutedagarna i Lindesberg. Plats för skjutövning.  

Tidpunkt: Sommaren 1922. 

Fotograf: F. Rydberg, Lindesberg. 

 

Kommentar: Topografin med en stigning i terrängen bakom målområdet/kulfånget samt vegetationen med 

högstammig tallskog ger intryck av att kunna stämma med förhållanden vid Stadsskogens skjutbana innan 

området bebyggdes. 

 

 

AB TERRAFORMER 
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__________________________________________________________________________________ 

Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-02-23 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 1, historiska foton 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. 

Titel: 200! Höj från tät till kö! 40 skott! Eld!” 

Motiv: Skjutövning pågår. 

Beskrivning: Trick-bom och andra skott från kulsprutedagarna i Lindesberg. Två män skjuter med kulspruta. 

Tidpunkt: Sommaren 1922. 

Fotograf: F. Rydberg, Lindesberg. 

 

Kommentar: Bilden är tagen i samma fotoserie som Bild 1. 
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__________________________________________________________________________________ 

Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-02-23 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 1, historiska foton 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. 

Titel: Ållti sko’ne djävles för oss. 

Motiv: Grus i maskineriet. 

Beskrivning: Trick-bom och andra skott från kulsprutedagarna i Lindesberg. Två män skjuter med kulspruta. 

Tidpunkt: Sommaren 1922. 

Fotograf: F. Rydberg, Lindesberg. 

 

Kommentar: Bilden är tagen i samma fotoserie som Bild 1. I bakgrunden syns mindre hus. 
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Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-02-23 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 1, historiska foton 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. 

Titel: Ingen. 

Motiv: Vid skjutbanan. 

Beskrivning: Ingen. 

Tidpunkt: 1950-talet. 

Fotograf: Okänt, bild från Uno Karlssons fotosamling. 

 

Kommentar: Den högstammiga tallskogen liknar terrängen vid Stadsskogens skjutbana innan området 

bebyggdes. 
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Bilaga 2a 
Provpunktsritning jordprover, 

inkluderande resultat från tidigare 

undersökningar. 
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__________________________________________________________________________________ 

Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-07-21 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 3, fotodokumentation 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

_______________________________________________________________________________ 
 
BILAGA 3, FOTODOKUMENTATION 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheterna  Stadsskogen 1:1, och 2:11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-06-15. Dike där ytvattenprovpunkterna Y2 och Y3 var 

belägna. Diket var inte vattenförande vid tillfället. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-06-14. Skruvborr i provpunkt 2 i löparbanan, nivån 0-

0,5 meter under markytan. Det röda materialet är rödfyr, 

under vilken det fanns sandfyllning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-06-14. Skruvborr i provpunkt GV1, där grundvattenrör 

installerades. Nivå 0-1 meter under markytan. Den översta 

halvmetern var sandig humus med inslag av torv, under det 

påträffades den på området allmänt förekommande ljusa 

gulvitgrå siltiga sanden.  

AB TERRAFORMER 
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__________________________________________________________________________________ 

Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-07-21 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 3, fotodokumentation 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-06-14. Skruvborr i provpunkt GV1, där grundvattenrör installerades. Nivå 1-2 meter under markytan. Materialet är grå 

siltig morän av en typ som påträffades allmänt inom området. 
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Bilaga 4, fältanteckningar och sammanställda jordanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1.

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

Datum Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

210414 GV1 0,0-0,3 huSa 50,0 11

skogs/myrmark 0,3-1,0 siSa ljus, gulvitgrå 91,3 <0,5 15 <0,1 1 5 2 <0,04 2 4 11 5

1,0-2,0 siMn grå homogen 91,6 <0,5 10 <0,1 1 5 4 <0,04 3 3 9 5

2,0-2,2 leSi vattenmättad och geléartad konsistens 89,4 4

210414 GV2 /18 0,0-0,5 F Sa 92 5

asfalt 0,5-1,0 F grSa 86,4 9

1,0-1,7 stsaMn blött, mörkfärgat, luktar rök

210615 GV3 0,0-0,5 muSa

skogsmark 0,5.1,0 saSi brun sand övergående i gulvitgrå silt, stopp på berg/block

210615 GV4 0,0-0,5 saMn stenig mark, material föll av skruv

skogsmark 0,5-1,0 saMn stopp på berg/block 87,1 5

210614 1 0,0-0,8 F grSa ej prov, material föll av skruv

grusplan 0,8-1,0 grLe mörkt, röklukt, stopp på berg/block 75,1 1 11 <0,1 1 11 22 <0,04 8 8 6 6

210614 2 0,0-0,15 F rött krossat skiffermaterial (rödfyr) 84,4 47 150 0,11 5 16 55 <0,04 31 54 163 39

löpbana 0,15-1,0 F Sa stopp på berg/block 97,6 1 12 <0,1 2 29 6 <0,04 7 5 7 14

210614 3 0,0-0,5 F grSa 97,6 6

grusplan 0,5-1,0 F legrSa mörkt, röklukt, stopp på berg/block 80,2 <0,5 13 <0,1 1 13 3 <0,04 2 7 5 5 <0,15 <0,25 <0,22

210614 4 0,0-0,8 F grSa 97,2 14

grusplan 0,8-1,1 F grSa ej med i prov

1,1-1,3 F legrSa mörkt, röklukt 5,5 69,8 1 25 <0,1 3 18 12 0,06 6 11 11 13

210614 5 0,0-0,8 F grSa 94,3 5

grusplan 0,8-1,0 F grleSa mörkt, röklukt, stopp på berg/block 8,5 62,5 1 17 <0,1 2 11 4 <0,04 4 8 10 14 <0,15 <0,25 <0,22

210614 6 0,0-0,3 huMu inslag av torv 37,6 18

skogs/myrmark 0,3-1,0 saSi ljus, gulvitgrå 88,6 4

1,0-1,9 siMn vattenmättad och geléartad konsistens

210614 7 0,0-1,0 F Sa 87,1 5

sandplan 1,0-2,0 Sa något blött mot djupet 86,9 <0,5 12 <0,1 2 21 4 <0,04 2 3 9 7

210614 8 0,0-1,0 F Sa 89,2 4

asfaltplan 1,0-2,0 sasiMn 89,5 4

210614 9 0,0-0,5 F grSa 85,6 6

asfaltplan 0,5-1,5 sasiMn 90,1 1 16 <0,1 2 6 4 <0,04 3 4 10 10

210614 10 0,0-0,5 F grSa 89,6 4

asfaltplan 0,5-1,2 F grSa mot djupet mörkt, stopp på berg/block 76,6 <0,5 13 <0,1 1 6 3 <0,04 3 6 7 8

210614 11 0,0-0,5 (F) saMu 58,3 10

grönyta 0,5-1,0 saSi ljus, gulvitgrå 0,4 88,3 <0,5 18 <0,1 1 6 1 <0,04 2 4 11 5

210614 12 0,0-0,5 (F) Sa 88,2 9

grönyta 0,5-1,0 siSa ljus, gulvitgrå 83,3 6

1,0-2,0 sasiMn grå 0,4 92,2 <0,5 22 <0,1 1 9 6 <0,04 3 4 9 8

210614 13 0,0-0,5 F Sa 96,8 <0,5 13 <0,1 2 6 4 <0,04 3 4 7 12

asfalt 0,5-1,0 (F) stgrSa 95,7 7

1,0-1,6 sasiMn grå 90,8 1 28 <0,1 2 10 4 <0,04 4 4 13 12

210614 14 0,0-0,5 muLe övergående i siltig sand 81,4 8

gräsmatta 0,5-1,0 sisaMn ljus, gulvitgrå 90,3 1 32 <0,1 2 9 3 <0,04 3 5 15 9

210614 15 0,0-0,5 F grSa 93 7

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Sida 1 av 4
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Bilaga 4, fältanteckningar och sammanställda jordanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1.

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

Datum Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

gräsyta 0,5-1,0 Sa brun 89,4 4

210614 16 0,0-0,5 F Sa 90,3 11

gräsyta 0,5-1,0 (F) grLe blandat 88,9 1 29 <0,1 3 7 5 <0,04 4 6 16 10 <0,15 <0,25 <0,22

1,0-1,5 sasiMn hårt packad 94,1 10

210614 17 0,0-0,5 F Sa material ramlade av skruv

asfalt 0,5-1,2 F grSa stopp på berg/block 86,5 <0,5 18 <0,1 1 12 3 <0,04 4 7 10 10

210614 19 0,0-0,3 F Sa brun homogen sand

asfaltsyta 0,3-0,8 FgrSa stopp på berg/block 88,8 18

0,8-1,0 (F) stleMn 89,6 1 18 <0,1 2 81 16 <0,04 8 9 9 12

210615 20 0,0-0,5 F Sa 96,5 <0,5 15 <0,1 2 10 6 <0,04 3 8 8 13

asfalt 0,5-1,1 F stSa stopp på berg/block 95,8 12

210615 21 0,0-0,7 F muLe övergående i hård lera 85,1 21

gräsyta refug 0,7-1,1 Sa stopp på berg/block 93,0 <0,5 11 <0,1 2 5 3 <0,04 3 4 7 11

210615 22 0,0-0,5 F Sa 99,1 7

gräsyta refug 0,5-1,0 (F) saMn 97,2 1 15 <0,1 2 10 5 <0,04 4 5 9 20

1,0-1,5 sastMn hårt packad 96,2 1 19 <0,1 2 27 5 <0,04 4 6 9 21

210615 23 0,0-1,0 F grstSa 94,7 6

asfalt 1,0-1,5 Mn något blött 91,0 <0,5 22 <0,1 3 14 4 <0,04 5 39 17 16

210615 24 0,0-0,5 F Sa mycket asfalt föll ner i provet 99,1 7

asfalt 0,5-0,8 (F) Mn 96,7 5

0,8-1,3 sasiMn mörkt material, röklukt 86,5 1 25 <0,1 2 13 7 <0,04 4 13 13 12 <0,15 <0,25 <0,22

1,3-1,6 Mn grå 92,9 <0,5 18 <0,1 2 13 5 <0,04 5 4 13 9

210615 25 0,0-0,5 F Sa 96,1 10

gräsyta refug 0,5-1,0 siMn mörkt material, röklukt 86,4 1 19 <0,1 2 14 8 <0,04 4 8 11 13 <0,15 <0,25 <0,22

1,0-1,5 siMn ljus, gulvitgrå 91,4 <0,5 27 <0,1 2 8 4 <0,04 3 5 21 11

210615 26 0,0-0,9 F grSa även småsten 86,9 4

asfalt 0,9-1,1 Mn dammigt, torrt, eventuellt stört, material rasade ner i borrhålet 93,9 1 20 <0,1 3 8 4 <0,04 3 5 13 15

210614 27 0,0-0,15 F rött krossat skiffermaterial (rödfyr) 86,3 36 112 0,14 4 12 40 <0,04 26 36 129 39

210614 28 0,0-0,15 F rött krossat skiffermaterial (rödfyr) 85,7 31 95 0,14 4 12 37 <0,04 23 35 102 33

210614 29 0,0-0,3 Hu 82,6 9

210614 30 0,0-0,3 Hu 51,9 18

210614 31 0,0-0,3 Hu 89,2 12

210614 32 0,0-0,3 Hu 55,5 29

210614 33 0,0-0,3 Hu 79,1 11

210614 34 0,0-0,3 Hu 73,8 19

210614 35 0,0-0,3 Hu 87,8 8

210614 36 0,0-0,3 Hu 85,6 12

210614 37 0,0-0,3 Hu 30,9 21

210614 38 0,0-0,3 Hu 77,0 13

210614 39 0,0-0,3 Hu 64,8 13

210614 40 0,0-0,3 Hu 97,3 6

210614 41 0,0-0,3 Hu 85,5 4

210614 42 0,0-0,3 Hu 47,0 38
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Bilaga 4, fältanteckningar och sammanställda jordanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1.

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

Datum Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

210614 43 0,0-0,3 Hu 49,6 26

210614 44 0,0-0,3 Hu 46,2 222

210614 45 0,0-0,3 Hu 81,4 11

210614 46 0,0-0,3 Hu 78,9 12

210614 47 0,0-0,3 Hu 81,5 13

210614 48 0,0-0,3 Hu 61,0 42

210614 49 0,0-0,3 Hu 51,3 56

210614 50 0,0-0,3 Hu 46,8 49

210614 51 0,0-0,3 Hu 72,5 9

210614 52 0,0-0,3 Hu 31,5 47

210614 53 0,0-0,3 Hu 34,1 38

210614 54 0,0-0,3 Hu 26,0 45

210614 55 0,0-0,3 Hu 31,4 27

210614 56 0,0-0,3 Hu 82,4 10

210614 57 0,0-0,3 Hu 87,4 6

210614 58 0,0-0,3 Hu 52,9 13

210614 59 0,0-0,3 Hu 36,0 22

210614 60 0,0-0,3 Hu 90,1 10

210614 61 0,0-0,3 Hu 52,1 28

210614 62 0,0-0,3 Hu 42,7 44

210614 63 0,0-0,3 Hu 44,8 37

210614 64 0,0-0,3 Hu 24,7 43

210614 65 0,0-0,3 Hu 33,7 34

210614 66 0,0-0,3 Hu 33,4 36

210614 67 0,0-0,3 Hu 58,2 25

210614 68 0,0-0,3 Hu 56,9 32

210614 69 0,0-0,3 Hu 49,2 40

210614 70 0,0-0,3 Hu 60,8 38

210614 71 0,0-0,3 Hu 51,6 26

210614 72 0,0-0,3 Hu 31,8 52

210614 73 0,0-0,3 Hu 38,5 39

210614 74 0,0-0,3 Hu 61,4 21

210614 75 0,0-0,3 Hu 52,4 28

210614 76 0,0-0,3 Hu 41,0 31

210614 77 0,0-0,3 Hu 45,6 46

210614 78 0,0-0,3 Hu 70,4 12

210614 79 0,0-0,3 Hu 86,2 11

210614 80 0,0-0,3 Hu 79,6 15

210614 81 0,0-0,3 Hu 46,4 17

210614 82 0,0-0,3 Hu 50,5 54

210614 83 0,0-0,3 Hu 42,1 55

210614 84 0,0-0,3 Hu 56,8 35

210614 85 0,0-0,3 Hu 48,0 52

210614 86 0,0-0,3 Hu 73,8 38
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Bilaga 4, fältanteckningar och sammanställda jordanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1.

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

Datum Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

210614 87 0,0-0,3 Hu 74,9 23

210614 88 0,0-0,3 Hu 56,2 20

210614 89 0,0-0,3 Hu 76,8 23

210614 90 0,0-0,3 Hu 80,2 20

210614 91 0,0-0,3 Hu 45,1 47

210614 92 0,0-0,3 Hu 55,5 49

210614 93 0,0-0,3 Hu 55,7 35

210614 94 0,0-0,3 Hu 76,9 20

210614 95 0,0-0,3 Hu 64,9 48

210614 96 0,0-0,3 Hu 48,3 46

210614 97 0,0-0,3 Hu 44,9 83

210614 98 0,0-0,3 Hu 60,8 136

210614 99 0,0-0,3 Hu 36,3 65

210614 100 0,0-0,3 Hu 48,7 526

210614 101 0,0-0,3 Hu 68,7 448

210614 102 0,0-0,3 Hu 61,0 124

210614 103 0,0-0,3 Hu 36,3 2450
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Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen 

Datum: 2019-04-02 

Datum: 2021-03-05 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Rapport 

 

 

 
 

 

  

RAPPORT  

Miljöteknisk undersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna 

Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11  

 
 

 
               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televerkets skjutlag, foto från 1945. Bilden kan vara från Stadsskogens skjutbana. Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska 

arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

 2021-03-05 

Fastigheter i Linde AB 
 

 

 

AB TERRAFORMER 



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : Miljöteknisk undersökning skjutbana

2(21) 

 
 

 

 

 

Uppdrag: 204502_FALAB Stadsskogen 

Datum: 2019-04-02 

Datum: 2021-03-05 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Rapport 

 

 

UPPDRAG   

 

Dokumentets titel: Miljöteknisk undersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av    

fastigheterna Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11 

Status: Granskad rapport 

Datum: 2021-03-05 

 

 

MEDVERKANDE 

Beställare:  Fastigheter i Linde AB 
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SAMMANFATTNING 
 

 

I samband med att förslag till ny detaljplan togs fram för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) 

undersöktes mark vid en mur som utgjort stomme i ett kulfång. Blyhalterna överskred ställvis akuttoxiska 

nivåer och föroreningen behövde utredas vidare. På uppdrag av Fastigheter i Linde (FALAB) upprättade AB 

Terraformer en provtagningsplan som omfattade mark vid den f.d. skjutbanan inom och i anslutning till 

planområdet.  

 

Som underlag till provtagningsplanen utfördes historisk research, vilket visade att skjutbanans 

verksamhetsperiod och geografiska utbredning sannolikt var av större omfattning än vad som tidigare 

antagits. Den planerade undersökningen avsåg att avgränsa spridningsområdet och kartlägga 

föroreningsnivåerna inom spridningsområdet. Syftet var att resultatet skulle kunna ligga till grund för 

riskbedömning, bedömning av åtgärdsbehov samt framtagande av åtgärdsförslag för att detaljplanen skulle 

kunna antas.  

 

Undersökningen avbröts efter provtagningen av ytjord, då det konstaterades att utbredningsområdet för 

blyföroreningen var så omfattade att det påverkade förutsättningarna för planens genomförande. 

Undersökningens syfte ändrades till att kartlägga blyförekomst i ytjord och att resultatet ska kunna ligga till 

grund för fortsatta utredningar inom och utanför planområdet. Resultaten samt allt underlag somt tagits 

fram så långt redovisas i sin helhet i föreliggande rapport.  

 

Högst blyhalter har uppmätts i prov från kulfång och målområde samt i skogsmarken norr om dessa. 

I kulfång och målområde (delområde X) är uppmätta blyhalter i flera provpunkter över haltgräns för farligt 

avfall, FA. I skogsmarken norr om kulfång och målområde överskrider uppmätta blyhalter haltgräns för FA i 

15 av 37 analyserade prov och i tio av proven överskrids riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM. 

I övrig mark som provtagits är blyhalterna lägre, även om ställvisa överskridanden av FA och MKM 

förekommer, främst väster om f.d. kulfång. 

 

Mark inom planområdet ägs av FALAB och Lindesbergs kommun. Det är troligt att utredning och åtgärder 

kommer att initieras snarast inom planområdet eftersom det finns ett stort behov av att genomföra planen.  

 

Skogsmarken som undersökts utanför planområdet ägs av Lindesbergs kommun. Det är i dagsläget troligt 

att merparten av den blyförorenade skogsmarken som ägs av Lindesbergs kommun kommer att utgå ur 

planområdet. Marken är ställvis kraftigt förorenad samtidigt som den har stort värde som stadsnära 

rekreationsskog. Det kan därför finnas behov av mer tidskrävande utredningssteg som fördjupad 

riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärderingsdiskussioner för att avgöra vilka åtgärder som är mest 

lämpliga för skogsmarken. Utredning och åtgärder av mark inom och utanför planområdet kan komma att 

utföras separat och drivas av olika huvudmän. 
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1. UPPDRAG OCH SYFTE 

Föreliggande rapport avser miljöteknisk undersökning av blyförorenad mark vid en före detta skjutbana som 

var belägen i Lindesberg inom nuvarande fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:11, med flera. En 

del av den före detta skjutbanan ligger inom området för en ny detaljplan. 

 

Undersökningens syfte var inledningsvis att avgränsa spridningsområdet och kartlägga föroreningsnivåerna 

inom spridningsområdet. Resultatet var avsett att kunna ligga till grund för riskbedömning, bedömning av 

åtgärdsbehov samt framtagande av åtgärdsförslag så att detaljplanen ska kunna genomföras. 

 

Efter att blyföroreningen konstaterats vara mycket omfattande ändrades syftet till att kartlägga blyförekomst 

i ytjord och att resultatet ska kunna ligga till grund för fortsatta utredningar inom och utanför planområdet. 

 

2. BAKGRUND 

För närvarande pågår en planprocess där en ny detaljplan upprättas för området Stadsskogen 2:11 m.fl. 

(Stadsskogsskolan).  Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att omvandla skolområdet 

Stadsskogsskolan till bostäder och möjliggöra för nya bostäder genom förtätning. Den planerade 

markanvändningen kan sammanfattas som känslig enligt Naturvårdsverkets terminologi. 

 

I marken närmast en mur på norra delen av fastigheten Stadsskogen 2:11 uppmättes förhöjda blyhalter vid 

en miljöteknisk markundersökning som utfördes under våren 2020 (DGE, 2020). Halterna överskred kraftigt 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Blyföroreningens utbredning var okänd 

och bedömdes kunna innebära en risk för människors hälsa och miljö. För att säkerställa markens lämplighet 

för känslig markanvändning enligt detaljplanen krävs att föroreningen utreds och att ett åtgärdsförslag tas 

fram. 

 

AB Terraformer fick under 2020 i uppdrag av Fastigheter i Linde AB (FALAB) att utföra en historisk 

kartläggning av skjutbanan samt att utreda föroreningen. Utredningen inkluderade mark som ägs såväl av 

FALAB som Lindesbergs kommun samt mark inom och i nära anslutning till detaljplanens område1.  

 

3. OMRÅDESBESKRIVNING 

Skjutbanan var belägen i området Stadsskogen i nordvästra delen av Lindesbergs tätort, läget återges 

översiktligt i Figur 1. Inom området finns i dagsläget Stadsskogsskolan, som är en högstadieskola uppförd 

på sent 70 och tidigt 80-tal, samt Högstadieplan som är ett bostadsområde med radhus. Där finns även en 

fotbollsplan och en tennisbana. Runt Stadsskogsskolan finns asfalterade skolgårdsytor med sittplatser. 

Utöver detta finns gräsmattor och stadsnära skog för rekreation. Nuvarande markanvändning klassas 

sammantaget som känslig. 

 

Skjutbanans område bedöms ha omfattat delar av de nuvarande fastigheterna Stadsskogen 1:1, 

Stadsskogen 2:8, Stadsskogen 2:11, Stadsskogen 2:4 och Stadsskogen 2:7. 

 

 
1 Föroreningar i närområdet eventuellt kan påverka förutsättningarna för planens genomförande, därför ingick även vissa 

markpartier utanför planområdet. Med planområdet avses här plankarta i samrådshandling daterad 2019-10-28. Den 

historiska kartläggningen som utförts omfattar dock hela skjutbanan.  
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Av dessa berördes Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11 av det initiala förslaget till ny detaljplan. Markägare för 

fastigheten Stadsskogen 2:11 är det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB). 

Fastigheterna Stadsskogen 1:1 och 2:8 ägs av Lindesbergs kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Undersökningsområdets läge i Lindesbergs tätort. Bakgrundskarta www.eniro.se. © Lantmäteriet/OptiWay AB. 

 

 

 

3.1 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Den före detta skjutbanan bedöms ha haft sträckning genom de nuvarande fastigheterna Stadsskogen 1:1, 

Stadsskogen 2:11, Stadsskogen 2:4 och Stadsskogen 2:7, vilka omfattas av flera olika detaljplaner. Dessa 

detaljplaner och deras syften beskrivs inte närmre i denna rapport. 

 

Förslaget till detaljplan för Stadsskogsskolan benämns Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 

(Stadsskogsskolan) och dess syfte är att möjliggöra för nya bostäder genom förtätning. Planen ska även ge 

förutsättningar för äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt säkerställa framtida behov av 

föreningsverksamhet och ny förskola (SBB, 2019). Planområdets initiala läge och tänkta markanvändning 

återges i Figur 2. 

 

Vid tidpunkten för upprättandet av denna rapport är det troligt att plankartan kommer att göras om. 
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Figur 2. Planområdet för Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan). Bildunderlag från plankarta 2019, 

plankartan i sin helhet finns att se på kommunens hemsida: https://www.lindesberg.se. Skjutbanans läge är ungefärligt 

markerat med röd streckad linje. 

 

 

3.2 HISTORISK MARKANVÄNDNING 

I planbeskrivningen anges att området och hela Stadsskogen var obebyggd fram till 1975. Platsen för 

planområdet var innan dess en skjutbana. En häradsekonomisk karta från mitten på 1800-talet visar att 

området på den tiden var obebyggd skogsmark (SBB, 2019). 

 

På historiska flygfoton syns skjutbanan tydligt. Det kan uttydas att skjutbanans längd var ca 300 meter, att 

skjutvall/kulfång var belägna i norra delen, samt att två ”instick” med öppen mark finns i anslutning till den 

sydöstra kanten, se Figur 3. Öppna markpartier syns även i terrängen söder om skjutbanan. 
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Figur 3. Skjutbanans utbredning. Bakgrundsbild från www.eniro.se © TerraTec © Lantmäteriet/VISMA. Flygfoton från åren 

mellan 1955–1967 respektive 2014–2017. 

 

 

3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta består de naturligt förekommande jordarterna längs den före detta skjutbanan av 

sandig morän med inslag av ytligt berg, se Figur 4. SGU:s jordartkarta baseras på översiktliga interpoleringar 

och ska inte ses som exakt. Den överensstämmer dock väl med vad som observerats vid utförd provtagning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Utdrag från SGU:s jordartskarta, 2020-11-22. ©SGU Skjutbanans läge är ungefärligt markerat.  
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3.4 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Närmaste ytvattenförekomster är Bottenån och Torphyttebäcken. Torphyttebäcken rinner i sydlig riktning ca 

900 meter väster om den före detta skjutbanan. Bottenån rinner även den i sydlig riktning men ca 500 meter 

österut. Ett mindre vattendrag som inte klassas som ytvattenförekomst rinner ca 600 meter väster om 

skjutbanan, det är till stora delar kulverterat. Längs Bottenån sträcker sig en grundvattenförekomst/ 

grundvattenmagasin med Magasinsidentitet 204100094. Läget för vattenförekomster och vattendrag 

återges i Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Vattenförekomster och vattendrag, skjutbanans läge är ungefärligt markerat. Bakgrundsbild: utdrag från 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 2020-11-22. 

 

Skjutbanan är belägen inom delavrinningsområdet för Bottenån, men är nära gränsen till två andra 

delavrinningsområden, se Figur 6. Indelningen av delavrinningsområden baseras på övergripande 

topografiska förhållanden. Ytavrinning och grundvattenströmning kan dock antas påverkas av flera faktorer 

som små variationer i topografin, dräneringar, täckdikningar, hårdgjorda ytor samt variationer i bergets nivå 

under markytan, bergets sprickighet etc. Det bedöms dock som mest troligt att den huvudsakliga 

rörelseriktningen för föroreningar i ytvatten och grundvatten vid den före detta skjutbanan är sydöstlig, mot 

Bottenån. 

 

I samband med genomförda undersökningar kunde inga uppenbara avrinningsvägar eller lågpunkter med 

ansamlat vatten noteras. 
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Figur 6. Vattenförekomster och vattendrag, skjutbanans läge är ungefärligt markerat. Bakgrundsbild: utdrag från 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 2020-11-22. 
 
 

4. SKJUTBANOR OCH FÖRORENINGAR 

Informationen i detta avsnitt är en kort sammanställning som avser skjutbanor generellt, inte Stadsskogens 

skjutbana specifikt.  

 

I början av 1900-talet blev långhållsskytte populärt och började bedrivas i organiserade former. På en 

långhållsbana används normalt sett grovkalibriga gevär men även automatvapen i form av kulsprutor och 

kpistar. Skjutavstånden kan variera mellan 100, 200 och 300 m samt fältskjutning på upp till 600 m. 

 

Jaktskyttebanor började anläggas under 1950-talet. Viltmålsbanor på både 50 och 80 meter förekommer, 

skyttet sker mot figurer. I anslutning till jaktskyttebanor förekommer ibland även ”jaktstigar”, där hagel skjuts 

på plåtfigurer, vilket var vanligt förekommande under 1960- och 1970-talet och fortfarande förekommer. 

 

Korthållsskytte sker på ca 50 meters avstånd och med pistol på ca 25 meters avstånd. Pistolskytte är en 

relativt modern skyttegren som är inriktad på självförsvar. (Länsstyrelsen Kronoberg, 2002) 

 

Föroreningar som kan förväntas påträffas vid skjutbanor är bly, antimon, koppar, arsenik, zink, nickel och 

PAH. Av dessa är bly den förorening som oftast blir styrande för åtgärder. Föroreningarna härrör från 

ammunitionen som använts och beroende på vilka typer av skytte som förekommit kan de förväntas 

förekomma i olika hög grad och med olika spridningsmönster. PAH kan till exempel förväntas förekomma 

ifall lerduveskytte förekommit, då lerduvor tidigare var fyllda med stenkolstjära.  

 

Föroreningar från ammunition påträffas främst i anslutning till kulfång och målområden.  

Vid hagelskytte saknas oftast kulfång, förekomsten av ammunition och lerduverester är då mer spridd 

(Länsstyrelsen Norrbotten, 2011).  
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I målområdet finns vanligen ett kulfång samt en blinderingsvall. Blinderingsvallen utgör skydd för personer 

som håller upp måltavlor eller utgör skydd för anordningarna där måltavlor monteras, se Figur 7. I det fall 

personer höll upp måltavlorna fanns ofta en markörgrav mellan blinderingsvall och kulfång, se Figur 8. 

Ammunitionsrester kan förväntas påträffas både vid kulfång och blinderingsvall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Blinderingsvall och kulfång på besiktad och godkänd 300-metersbana, Älmhults skytteförening. Bild från 

https://idrottonline.se/, inlägget daterat 2020-07-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Illustration av Olle Boström, år okänt. Teckningen återger en incident då en skrämd lingonplockare rusar in i 

markörgraven mellan kulfång och blinderingsvall. Källa: Västerbottens skytteförbunds jubileumsskrift 1893–1993. 
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5. STADSSKOGENS SKJUTBANA 

Enligt uppgifter från kommunens hemsida anger Länsstyrelsens register att skjutbanan lades ner på 1920-

talet. I samband med att blyföroreningen vid Stadsskogen uppmärksammades offentligt lämnade 

kommuninvånare uppgifter om att skjutbanan även var aktiv under 1960-talet och kanske även 1970-talet 

(Lindesbergs kommun, 2020). 

 

Två kilometer väster om Stadsskogens skjutbana finns Munkhyttans skjutbanor, som invigdes år 1976 (Hifab, 

2013), vilket är året efter att området Stadsskogen började bebyggas. Det är troligt att skytte pågått vid 

Stadsskogens skjutbana fram till att området bebyggdes, och att skyttet i samband med det flyttades till 

Munkhyttan. 

 

I Lindesbergs kulturhistoriska arkiv finns ett omfattade bildmaterial med historiska foton. I arkivet finns foton 

från 1920-talet som visar skjutövningar i en omgivning som liknar Stadsskogen innan området bebyggdes. 

På ett fotografi med motivbeskrivningen ”Avklarad skjutövning” syns en bana för långhållsskytte som är 

omgiven av högstammig barrskog och där terrängen stiger påtagligt bakom kulfånget. Fotografiet är taget 

sommaren 1922 vid en sammankomst som benämndes Kulsprutedagarna i Lindesberg. I den aktuelle 

fotografens serie av bilder från sommaren 1922 finns flera fotografier som visar skjutövningar med 

kulspruta. 

 

Ett fotografi från 1945 visar långhållsskytte med gevär, se bilden på provtagningsplanens framsida. I arkivets 

information om fotografiet anges att bilden kan vara tagen vid Stadsskogens skjutbana. 

 

Det finns även ett fotografi från 1950-talet som visar en folksamling med gevär vid en skjutbana. Här finns 

ingen ytterligare information om fotografiet, men den torra marktypen och högstammiga tallskogen i 

bakgrunden liknar miljön i fotografierna från Kulsprutedagarna. Fotografierna som här beskrivs finns 

samlade i Bilaga 1. 

 

En uppgiftslämnare från Mälardalen som vill vara anonym berättar att jaktsällskap ibland samlades för att 

åka till Lindesberg och öva skytte, bland annat eftersom där fanns bra jaktstigar.  

 

På flygfoto taget mellan åren 1955 och 1976 syns banans utsträckning tydligt, se Figur 9.  Baserat på 

flygfotot kan läget för målområden och kulfång identifieras ungefärligt. Läget för vad som sannolikt varit 

långhållsskyttets kulfång syns tydligt i norra delen. Det sammanfaller med läget för den äldre delvis raserade 

muren vid cykelbanan. Den tvärgående linjen innan kulfånget är sannolikt blinderingsvallen som utgjorts av 

den nyare mer välbevarade muren. Det är troligt att både kulfång och blinderingsvall varit uppbyggda med 

sand/grusmassor av vilka en stor del senare tagits bort. Några mindre fyrkantiga objekt syns ca 100 samt 

200 meter in på banan, detta bedöms vara skjutplatser. 

 

Två öppna markpartier vid skjutbanans nordöstra kant syns tydligt. Det är okänt vad markpartierna använts 

till och varför skogen här är avverkad. Mark söder och väster om skjutbanan är glest bevuxen och innehåller 

öppna partier. Stenbrottet norr om kulfånget syns inte på flygfotot, läget är ungefärligt markerat i Figur 9 

baserat på platsinformation från Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. 
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Figur 9. Tolkning av lägen baserat på historiskt flygfoto. Bakgrundsbild, svepkarta från © TerraTec © Lantmäteriet/VISMA. 

Flygfoton från åren mellan 1955–1967 respektive 2014–2017. 

 

 

Före detta kulfång och blinderingsvall utgörs i dagsläget endast av två stenmurar som är utpekade som 

fornminnen, de har dock inte bedömts ha högt bevarandevärde. Uppbyggnad runt kulfång och 

blinderingsvall bör ha utgjorts av en betydande mängd sand/grus, merparten av detta material har flyttats 

och finns inte kvar vid murarna. 

 

Terrängen bakom murarna utgörs av naturmark med tallskog på hällmark. Jordmånen är tunn och ger inte 

intryck av att ha fyllts upp eller schaktas om. Stenbrottet norr om murarna kan skönjas strax norr om 

cykelbanan. Där finns försänkningar och brottytor i berget som inte ger intryck av att vara naturliga.  

 

Området för den f.d. skjutbanan mellan skottramp och målområdet vid murarna är till övervägande del 

bebyggt och hårdgjort, där ligger idag förskola, radhusområde samt Stadsskogsskolan. Naturmark med 

äldre träd finns bevarad i olika markpartier inom detta område.  

 

 

Sammanfattning:  

 

Skytteverksamhet har troligen pågått på Stadsskogens skjutbana mellan 1920-talet och 1970 talet. Ett 

kulfång och en blinderingsvall var belägna på banans norra del. Skyttet har troligen omfattat långhållsskytte 

med gevär och kulspruta. Det är okänt ifall andra typer av skytte förekommit, som till exempel 

korthållsskytte, lerduveskytte, hagelskytte, skytte på viltmålsbana eller hagelskytte på jaktstig med figurer. 

Kulfång och blinderingsvall var troligen uppbyggda med sandiga/grusiga massor, av vilka en betydande del 

tagits bort. Det är okänt var dessa massor lagts. Det är troligt att en del använts för att fylla upp en 

markörgrav bakom blinderingsvallen.  
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6. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Miljötekniska undersökningar har tidigare genomförts i anslutning till muren och vallen under perioden 

januari-juni 2020 (DGE, 2020). Syftet var initialt att undersöka förekomst av metaller från skytteverksamheten 

och i nästa steg att avgränsa föroreningen i plan och profil. Föroreningen kunde ställvis avgränsas i djupled i 

och med förekomst av ytligt berg. Avgränsning i plan kunde inte göras. I 14 av totalt 23 provpunkter 

överskred blyhalterna Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i analyserade prov och i åtta av dessa 

överskreds även riktvärde för MKM.  I flera prov överskreds även haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 

2019). Analysresultaten är inkluderade i sammanställningen som redovisas i Bilaga 6.  

 

I Figur 10 redovisas en översikt av läget för provpunkter där halter av bly överskred KM och MKM i 

analyserade prov vid tidigare undersökningar. Utöver bly detekterades i flera av provpunkterna även koppar 

och nickel i halter som överskred generella riktvärden för KM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Läget för tidigare provpunkter samt överskridanden av KM och MKM med avseende på bly. Provpunkter där 

halter över KM uppmätts är markerade med gul färg, halter överskridande MKM är markerade med orange färg. 

Provpunkter där bly inte påträffats i halter över KM är markerade med grön färg. Bakgrundsbild från undersöknings-PM 

(DGE, 2020). 

 

I samband med att föroreningen upptäcktes lät miljökontoret vid Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

utföra en miljömedicinsk bedömning med anledning av de förhöjda blyhalterna. Bedömningen gjordes av 

Institutet för Arbets- och miljömedicin vid Örebro universitet. 

 

Av rapporten framgår att området som ingick i undersökningen (DGE, 2020) bedöms vara starkt förorenat 

och att bly är styrande för hälsoriskerna. Det framgår även att bly kan vara hälsofarligt även i låga nivåer och 

att exponeringen för bly generellt bör hållas på så låg nivå som möjligt (AMM, 2020).  
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7. FÖRORENINGSHYPOTES INFÖR UNDERSÖKNING 

Inför undersökningen upprättades en hypotes om tänkbar föroreningssituation. Det fanns ingen tillgänglig 

information om vilka typer och mängder av ammunition som använts vid Stadsskogens skjutbana under 

åren mellan 1920-talet och 1975. Blyförorening hade konstaterats, likaså förhöjda halter av andra metaller 

som kan associeras med ammunition. Det var även konstaterat att marken närmast f.d. kulfång och 

blinderingsvall i norra delen av skjutbanan var kraftigt förorenad och behövde saneras, och att bly sannolikt 

var styrande för åtgärdsbehovet. 

 

Eftersom det var okänt ifall lerduveskytte förekommit på banan eller i anslutning till den kunde PAH-

förorening inte uteslutas. Det bedömdes dock inte som troligt att föroreningar från eventuellt lerduveskytte 

skulle återfinnas i målområdet för långhållsskyttet. Tänkbara platser för lerduveskytte bedömde kunna vara i 

närheten av det f.d. stenbrottet eller i anslutning till de tidigare öppna markpartierna vid skjutbanans 

sydöstra del. Lerduveskytte ger inte upphov till lika koncentrerade ansamlingar av föroreningar som skytte 

mot måltavlor och kulfång. Ammunitionsrester och lerduverester återfinns ofta spridda.  

 

Förekomst av metaller och PAH bedömdes inte kunna uteslutas på någon del av den före detta skjutbanan 

eller i dess närområde där naturmark bevarats, även om metallhalterna sannolikt bedömdes vara högst i 

målområdet.  

 

Troligen har en betydande del av jorden på skjutbanan samt material från kulfång och blinderingsvall 

schaktats bort i samband med att området exploaterades på 1970-talet, rester av detta material bedömdes 

kunna påträffas i anslutning till utfyllda markpartier. 

 

8. UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 

Merparten av ytjorden vid den före detta skjutbanan schaktades bort i samband med exploateringen som 

ägde rum på 1970-talet. Övervägande delen av dessa ytor är i dagsläget bebyggda eller asfalterade. 

Undersökningen inriktades på bevarad naturmark och mark som inte är hårdgjord, där det föreligger risk för 

frekvent exponering.  

 

Undersökningen var planerad att utföras i tre steg. Det första steget omfattade platsbesök för att klargöra 

undersökningens förutsättningar och ungefärliga omfattning. Det andra steget omfattade fältundersökning 

av ytjord med hjälp av röntgenfluorecensdetektor (XRF) samt verifierande laboratorieanalyser för att 

avgränsa påverkansområdet. Det tredje steget skulle bestå av kompletterande provtagning i påverkade 

delområden för att bedöma åtgärdsbehovet för mark inom planområdet.  

 

Vid andra steget konstaterades att samtliga provtagna delområden (A-H) var blypåverkade i olika hög grad. 

Undersökningen av ytjord utökades med fler delområden (I-T). Även i dessa konstaterades olika hög grad av 

blypåverkan. Blyföroreningen bedömdes vara så omfattande att det påverkade förutsättningarna för planens 

genomförande. Det beslöts därför att avbryta undersökningen efter andra steget. 
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9. GENOMFÖRANDE 

I Bilaga 2 finns en karta på flygfoto som beskriver plangränsen från 2019, provpunkter och delområden. I 

genomförandebeskrivningen nedan hänvisas till dessa delområden. 

 

Steg 1  

En stor del av marken mellan f.d. skottramp och målområde är bebyggd eller hårdgjord. Vid platsbesöket 

noterades att mark som inte är hårdgjord eller bebyggd till stor del utgörs av bevarad naturmark. Utöver 

detta observerades utfyllnader eller områden som gav intryck av att vara omschaktade. Utfylld och 

omschaktad mark observerades vid f.d. blinderingsvall och kulfång samt vid cykelbanor, gångstråk och den 

stora parkeringen. Schakter och omflyttningar av ytjord verkar även ha gjorts i delområde J där en 

energianläggning tidigare stått enligt uppgift från FALAB. 

 

Steg 2 

Vid den avgränsande undersökningen i skogen bakom kulfånget fördelades provpunkter längs linjer 

numrerade 1-4.  Provpunkterna placerades med ca tio meters avstånd i Linje 1 och Linje 2 närmast kulfånget 

och på ca 15–20 meters avstånd på linjerna 3-4 längre bort från kulfånget. Prov togs ut med spade eller 

jordspjut och placerades i diffusionstät påse för XRF-mätning. Avståndet mellan provpunkterna varierade 

något beroende på markförhållanden, som till exempel block och berghällar utan jordmån. Jordspjut och 

spade rengjordes mekaniskt mellan varje provpunkt. På ett urval av proven genomfördes verifierande 

laboratorieanalys avseende metaller inkluderat antimon. 

 

Ett samlingsprov från ytjord vid stenbrottet och ett samlingsprov från mark mellan murarna (delområde X) 

analyserades även med avseende på PAH och antimon. 

 

Inom övriga områden (delområde A-T) fördelades fyra till tio provpunkter ut jämnt inom delområdet. XRF-

mätning utfördes av prov från samtliga provpunkter och ett urval av proven analyserades på laboratorium 

med avseende på metaller. Samlingsprov från fem delområden analyserades med avseende på PAH. Urval av 

delområden för PAH-analys avgjordes baserat på ifall blypåverkan indikeras vid XRF-mätning.  

 

När laboratorieanalyser sammanställts gjordes en bedömning av XRF-instrumentets korrelation, samt av 

vilka delområden som bedömdes vara påverkade. 

 

Samtliga provpunkter och delområden mättes in med GPS i koordinatsystem Sweref 991500, och 

höjdsystem RH2000 med hjälp av GPS modell Leica, Zeno20. 

 

 

 

9.1 AVVIKELSER FRÅN PROVTAGNINGSPLAN 

Initialt genomfördes avgränsade provtagning i delområden benämnda A-H. Den avgränsande 

provtagningen utökades sedan till att omfatta nya delområden benämnda I-T. Delområdet G utgick som 

eget delområde, det aktuella markpartiet ingår i delområde F.  

 

Blynivåerna varierade kraftigt i Linje 4 vid initial mätning med XRF, det bedömdes inte som troligt att 

blyföroreningen skulle kunna avgränsas i Linje 5. Mark inom planområdet eller i nära anslutning till 

planområdet behövde prioriteras och provtagningslinjen nr 5 utgick därför. 
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Efter att regressionsanalys utförts beslöts att analysera resten av de uttagna proven från ytjord med 

avseende på bly. Detta ingick inte i provtagningsplanen men bedömdes ge bra underlag för fortsatta 

utredningar. 

 

 

9.2 ANALYSER 

Kemisk analys av jordprov utfördes av laboratoriet ALS Scandinavia AB med ackrediterade analysmetoder. 

Samtliga prov analyserades på bly. Analys av tungmetaller utfördes på en del av proven, metallanalysen 

omfattade arsenik, bly, barium, kadmium, krom, koppar, kobolt, kvicksilver, nickel, och zink samt antimon. 

Analys av PAH omfattade de PAH som ingår i summaparametrarna L, M och H för vilka det finns generella 

riktvärden. Två samlingsprov från området vid f.d. kulfång och stenbrott (delområde X) analyserades med 

avseende på halt av organiskt kol (TOC). Ett av proven som analyserades med avseende på TOC togs ut från 

grusig sandfyllning mellan murarna och det andra togs ut från humuslagret i skogen bakom murarna.  

 

10. BEDÖMNINGSGRUNDER 

Analysresultat för jordprov jämförs i denna rapport med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). I kommande utredningsskeden kan det vara motiverat att jämföra 

föroreningsnivåer med platsspecifika riktvärden som tas fram inom ramen för en riskbedömning. 

 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram för två olika typer av 

markanvändning, KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig markanvändning. KM = Känslig 

markanvändning innebär att föroreningar i jorden inte begränsar markanvändningen. Alla grupper av 

människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. Exempel på känslig 

markanvändning är bostäder, odling, och förskolor. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 

skyddas.  

 

Resultaten för bly jämförs även med haltgräns för Farligt avfall (Avfall Sverige, 2019). 

 

 

11. RESULTAT 

 

11.1    ALLMÄNNA INTRYCK 

Jordmånen är mycket tunn i skogsbacken norr om f.d. kulfång och parkering, den utgörs övervägande av 

humus på berg. Mineraljord i form av sandig morän påträffades endast ställvis. Nedanför berget ökar 

jorddjupet, mark vid cykelbanor, gångstråk och parkering är uppbyggd. I skogspartierna närmast 

skolbyggnaderna påträffades mulljord under humusskiktet. I mark mellan parkeringen och Bergslagsvägen 

påträffades sandig morän. Inga rester av hylsor, kulor eller lerduvor noterades i ytjorden. I skogspartierna 

noterades trattkantareller, blåbär och lingon. Gångstråken var frekvent besökta av hundägare och folk som 

promenerade. 

 

Det bedömdes inte som troligt att lerduveskytte förekommit i anslutning till stenbrottet norr om cykelbanan. 

Stenbrottet utgörs endast av mindre försänkningar i berget och utrymmet mellan f.d. kulfång och stenbrott 

är för litet. Fotodokumentation från platsbesök och provtagning redovisas i Bilaga 3. 
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11.2    PROVTAGNING AV YTJORD 

Provtagning av ytjord utfördes i delområdena A-T. Prov togs ut med spade eller jordspjut från material på 

nivån 0,0-0,2 meter under markytan. Totalt togs 179 prov ut. 

 

11.3   UTVÄRDERING AV XRF-MÄTNINGAR 

XRF:en som användes för fältmätningar var av modell Scantec Sci Aps Model X-200. På varje prov utfördes 

mätningar två gånger, ifall mätningarna uppvisade stor skillnad eller ifall värden låg nära en 

haltkoncentration som kan komma att användas för bedömning utfördes en tredje mätning. En 

sammanställning av genomförda XRF-mätningar jämfört med riktvärden redovisas i Bilaga 4. Totalt utfördes 

mätningar med XRF på 179 prov. Av sammanställningen i Bilaga 4 framgår att uppmätta värden ställvis 

varierar kraftigt inom ett och samma prov.  

 

Korrelationen mellan XRF-mätningar och laboratorieanalyser har beräknats. I beräkningen ingick 77 prov 

med mätvärden mellan noll och 2500 ppm. Styrkan i en korrelation kan förenklat sett uttryckas som: 

 

0-0,25 Mycket svag 

0,26-0,5 Ganska svag 

0,51-0,75 Ganska stark 

0,76- Mycket stark  

 

Den beräknade korrelationskoefficienten mellan blykoncentrationer i utförda XRF-mätningar och uppmätta 

blyhalter vid laboratorieanalyser i totalt 77 prov är 0,8, vilket indikerar att sambandet/korrelationen är 

mycket stark. Prov från material mellan murarna är inte inkluderat i korrelationsanalysen, då det bedömdes 

som möjligt att de innehöll ammunitionsrester, även om inga sådana observerades.  

 

En regressionsanalys har även utförts på samma 77 prov, se Figur 11. Determinationskoefficienten, R2, anger 

hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (y, XRF) som kan förklaras av variationer i den 

oberoende variabeln (x, laboratorieanalys) under förutsättning att sambandet mellan x och y är linjärt. 

Determinations-koefficienten benämns ibland som förklaringsgrad eller förklaringskoefficient, den kan 

variera mellan 0 och 1 där 0 innebär att inget samband finns och 1 att det finns ett samband som modellen 

förklarar till 100 %. Vid ett R2 värde högre än 0,7 räknas modellen som signifikant (Kalnicky & Singhvi, 2001). 

 

I den genomförda regressionsanalysen är beräknat R2 värde 0,6 vilket innebär att 60% av variationen i 

laboratorievärdena kan förutsägas med XRF-värdena (Levine et al, 2001).  Orsaken till att modellen inte är 

signifikant för de prov som ingått i regressionsanalysen bedöms främst vara att blyföroreningen är mycket 

ojämnt fördelad i provmatrisen, vilket gör att värden från XRF-mätningar kan variera kraftigt inom ett och 

samma prov.  

 

I Bilaga 5 redovisas indata för genomförd korrelations- och regressionsanalys. 
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Figur 11. Regressionsanalys 

 

 

11.4    RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER 

 

Efter att regressionsanalys utförts beslöts att utföra laboratorieanalys avseende bly på alla sparade prov. 

Totalt har därmed 179 prov analyserats på laboratorium inom ramen för denna undersökning. 

Provberedning har utförts genom att påsar skakats och blandats grundligt innan prover skickades, samt 

genom att proven torkats och siktats på laboratoriet innan analys. En sammanställning av genomförda 

laboratorieanalyser redovisas i Bilaga 6. I sammanställningen ingår även resultat från tidigare genomförda 

undersökningar i delområde X vid kulfång och målområde (DGE, 2020). Laboratoriets analysrapporter 

återfinns i Bilaga 8.  

 

Högst blyhalter har uppmätts i prov från kulfång och målområde samt i skogsmarken norr om dessa. 

I kulfång och målområde (delområde X) är uppmätta blyhalter i flera provpunkter över haltgräns för farligt 

avfall (DGE, 2020). I skogsmarken norr om kulfång och målområde överskrider uppmätta blyhalter haltgräns 

för FA i 15 av 37 analyserade prov och i tio av proven överskrids MKM. 

 

I övrig mark som provtagits är blyhalterna lägre, även om ställvisa överskridanden av FA och MKM 

förekommer, främst väster om f.d. kulfång. På kartan i Bilaga 2 återges provpunkternas läge samt klassning 

av blyhalterna i respektive provpunkt2.  

 

Andra ammunitionsrelaterade metaller som antimon, koppar, nickel och kvicksilver har ställvis uppmätts i 

halter som överskrider riktvärde för känslig och mindre känslig markanvändning.  

 

PAH har inte uppmätts i halter över KM i något av de fem analyserade proven. 

 

 
2 Läget för DGE:s provpunkter har refererats manuellt, baserat på ritning i rapporten (DGE, 2020). I DGE:s provpunkter har 

prov tagits ut från flera nivåer, klassningen på kartan i Bilaga 2 baseras på den högsta uppmätta blyhalten i respektive 

provpunkt. 
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12. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Resultatet från utförd provtagning av ytjord visar att blyhalterna i ytjord överskrider KM i alla delar av det 

område som nu undersökts. Historisk information samt förhöjda blyhalter i terrängen utanför målområdet 

tyder på att skytteverksamhet även påverkat markpartier utanför själva skjutbanan. 

 

Denna resultatrapport innehåller inga bedömningar eller rekommendationer avseende fortsatta utredningar 

och åtgärder. Den innehåller dock information som är användbar vid det fortsatta arbetet. Det 

rekommenderas därför att rapporten delges de aktörer som fortsättningsvis kommer att arbeta med 

blyföroreningen vid den före detta skjutbanan. För att underlätta framtida utredningar bifogas koordinatlista 

för samtliga provpunkter, koordinatlistan återfinns i Bilaga 7. 

 

Regressionsanalysen av XRF-mätningar och laboratorieanalyser påvisade att modellens samband inte var 

signifikant för de prov som ingått i analysen. Det bedöms som troligt att detta beror på att blyföroreningen 

är mycket ojämnt fördelad i jorden. Det är troligt att blyföroreningen både föreligger som metalliskt bly 

(vittrad ammunition) och i form av bly som adsorberats i jordmaterial. Vid fortsatt utredning bedöms det 

vara av stor vikt att prov i sin helhet homogeniseras grundligt ifall XRF-mätningar ska användas för 

bedömning. En förnyad regressionsanalys kan utföras på fullkomligt homogeniserade prov för att se ifall ett 

mer signifikant samband erhålls. I så fall bör XRF kunna användas i kommande utredningssteg. 

 

Laboratorieanalyser bör även vid fortsatt utredning utföras på prov som homogeniserats i sin helhet. 

 

I det fall riskbedömningar ska utföras bör det beaktas att en del av blyföroreningen kan föreligga i metallisk 

form (mer eller mindre vittrade ammunitionsrester), och att detta kan ha betydelse för biotillgänglighet, 

lakbarhet och spridningsförutsättningar. 

 

Indelningen i delområden (A-T) gjordes innan föroreningens utbredning var känd. Den har ingen relevans 

inför fortsatt utredning.  

 

 

 

 

  

 

 

Jennifer Espling, miljökonsult 

AB Terraformer, uppdragsledare 

 

 

Niklas Ekberg, miljökonsult 

Tyréns AB, kvalitetsgranskning 
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BILAGA 1, HISTORISKA FOTON 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 

1:1 och Stadsskogen 2:11. 

 

INFORMATION 

 

Bilder i denna bilaga är hämtade från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet om 

inget annat anges. Bilderna i bildarkivet får för privat bruk och för icke-kommersiella ändamål användas fritt, 

förutsatt att källan anges. Om bilderna används till tryckta material ska ett exemplar skickas till Lindesbergs 

kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet. Vid kommersiell användning ska dessa kontaktas innan. 

 

Det är för flera av fotografierna okänt huruvida de är tagna på skjutbanan vid Stadsskogen. Det finns dock inga 

uppgifter om att andra skjutbanor skulle funnits i nära anslutning till Lindesbergs tätort under den aktuella tiden, 

och det bedöms därför som troligt att flertalet av bilderna kan härröra från Stadsskogens skjutbana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. 

Titel: Där pappersgubbarna bita uti gräs. 

Motiv: Avklarad skjutövning. 

Beskrivning: Trick-bom och andra skott från kulsprutedagarna i Lindesberg. Plats för skjutövning. 

Tidpunkt: Sommaren 1922. 

Fotograf: F. Rydberg, Lindesberg. 

 

Kommentar: Topografin med en stigning i terrängen bakom målområdet/kulfånget samt vegetationen med 

högstammig tallskog ger intryck av att kunna stämma med förhållanden vid Stadsskogens skjutbana innan 

området bebyggdes. 

 

 

AB TERRAFORMER 
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Bild 2. 

Titel: 200! Höj från tät till kö! 40 skott! Eld!” 

Motiv: Skjutövning pågår. 

Beskrivning: Trick-bom och andra skott från kulsprutedagarna i Lindesberg. Två män skjuter med kulspruta. 

Tidpunkt: Sommaren 1922. 

Fotograf: F. Rydberg, Lindesberg. 

 

Kommentar: Bilden är tagen i samma fotoserie som Bild 1. 
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Bild 3. 

Titel: Ållti sko’ne djävles för oss. 

Motiv: Grus i maskineriet. 

Beskrivning: Trick-bom och andra skott från kulsprutedagarna i Lindesberg. Två män skjuter med kulspruta. 

Tidpunkt: Sommaren 1922. 

Fotograf: F. Rydberg, Lindesberg. 

 

Kommentar: Bilden är tagen i samma fotoserie som Bild 1. I bakgrunden syns mindre hus. 
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Bild 4. 

Titel: Ingen. 

Motiv: Vid skjutbanan. 

Beskrivning: Ingen. 

Tidpunkt: 1950-talet. 

Fotograf: Okänt, bild från Uno Karlssons fotosamling. 

 

Kommentar: Den högstammiga tallskogen liknar terrängen vid Stadsskogens skjutbana innan området 

bebyggdes. 
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BILAGA 3, FOTODOKUMENTATION 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 

1:1 och Stadsskogen 2:11. 

 

Dokumentationen avser platsbesök 2020-11-24 samt inmätning av provpunkter, uttag av prov för XRF-analys och 

verifierande laboratorieanalys som utfördes 2020-12-17 och 2021-01-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Skogsmark norr om f.d. kulfång och befintlig 

avspärrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-14. Rester av stenbrott. Norr om f.d. kulfång och 

inom befintlig avspärrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Skogsmark väster om f.d. kulfång och befintlig 

avspärrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Mur som utgjort stomme i blinderingsvall, inom 

befintlig avspärrning. Mark i anslutning till f.d. 

blinderingsvall och kulfång ger intryck av att vara omgrävd. 

AB TERRAFORMER 
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2020-11-24. Skolgård söder om f.d. blinderingsvall och 

befintlig avspärrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Skogsmark öster om befintlig avspärrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Parti med naturmark mellan Stadsskogsskolan och 

radhusområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Skogsmark mellan befintlig avspärrning och 

fotbollsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. F.d. öppen mark i anslutning till skjutbanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Läget för f.d. skjutplats ca 200 meter in på 

banan. 
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2020-11-24. Läget för f.d. skjutplats ca 100 meter in på banan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Läget för f.d. öppen mark i anslutning till 

skjutbanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Område för f.d. skottramp i banans södra ände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Naturmark i radhusområde, delvis inom området 

för f.d. skjutbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-24. Markparti inom f.d. skjutbana. 
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2020-12-17. Stenbrott, vy mot norr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-17. Provpunkt 3.6, bedömt naturlig siltig/sandig 

morän på berg, under humusskikt.  

2020-12-17. Mark mellan murar, vy mot öst. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-17. Delområde A, vy mot väst. 
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2020-12-17. Delområde B, vy mot öst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-17. Delområde C, vy mot öst. 

 

På grund av tilltagande mörker kunde fler delområden inte fotodokumenteras i samband med provtagning som 

genomfördes 2020-12-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-18. Delområde I, vy mot väst. 
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2021-01-18. Delområde J, vy mot väst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-18. Delområde M, vy mot nordväst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-18. Delområde N, vy mot nordväst 
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2021-01-18. Delområde P, vy mot öst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-18. Delområde R, vy mot väst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-18. Delområde S, vy mot norr. 
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2021-01-18. Delområde T, vy mot öst. 
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BILAGA 4, 

Sammanställda resultat av XRF-mätningar, bly i ytjord

AB TERRAFORMER

>KM, 50 mg/kg TS

>MKM, 400 mg/kg TS

>FA, 2500 mg/kg TS

Provpunkter längs linje 1.

Mätpunkt Mät-ID,1 Mät-ID,2-3 1 2 3

1.1 6701 6878-79 209 948 1068

1.2 6702 6880 4764 4697

1.3 6703 6881 37000 63448

1.4 6704 6882 39000 19089

1.5 6705 6883 14000 1993

1.6 6706 6884-85 80 1098 316

1.7 6707 6886 3100 1335

Provpunkter längs linje 2.

Mätpunkt Mät-ID,1 Mät-ID,2-3 1 2 3

2.1 6708 6862 16 19

2.2 6709 6863-64 20 50 29

2.3 6710 6865-66 4000 36 1270

2.4 6711 6867 10000 11738

2.5 6712 6868 1960 1366

2.6 6713 6869 17000 10253

2.7 6714 6870,6872 130 3422 1481

2.8 6715 6871 800 516

2.9 6716 6873 312 363

Hällmark, prov utgjordes av humus som låg på berg/block.

Provpunkter längs linje 3.

Mätpunkt Mät-ID,1 Mät-ID,2-3 1 2 3

3.1 6717 6847 1033 1528

3.2 6718 6848-49 <4,8 94 21

3.3 6719 6850 <4,9 <2,6

3.4 6720 6852 413 681

3.5 6721 6853 1350 1669

3.6 6722 6854 1940 1626

3.6 grå siltig sand 6723 6855 600 577

3.7 6724 8656 8 <3

3.8 6725 8659 <4 <2.1

3.9 6726 8657-58 1040 7424 3135

3.10 6727 6860 1500 3175

3.11 6728 6861 1700 859

Hällmark, prov utgjordes av humus som låg på berg/block.

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna

Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:11.

Hällmark, prov utgjordes av humus som låg på berg/block. Vid GC-väg inslag av sand och grus.
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BILAGA 4, 

Sammanställda resultat av XRF-mätningar, bly i ytjord

AB TERRAFORMER

Provpunkter längs linje 4.

Mätpunkt Mät-ID,1 Mät-ID,2 1 2

4.1 6729 6838 20 <9,4

4.2 6730 6839 290 316

4.3 6731 6840 <5 <3,2

4.4 6732 6841 1300 1816

4.5 6733 6842 <3 <3,2

4.6 6734 6843 <3 <3,3

4.7 6735 6844 <5 <4,8

4.8 6736 6845 1600 1922

4.9 (sand) 6737 6846 52 63

Hällmark, prov utgjordes av humus som låg på berg/block.  Sand vid cykelbana.

Provpunkter i delområde A.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

A.1 (bara sand) 6812-13 <8,5 <7,9

A.2 6814-15 18 8,7

A.3 6816-17 43 23

A.4 6818-19 14 <9,9

A.5 6820-21 24 16

A.6 6822-23 182 186

A.7 6824-26 26 63 75

A.8 6827-29 290 370 497

A.9 6830-31 234 204

A.10 6832-34 739 170 543

A Sam 6835-37 116 128 282

Grus/sand, och humus, ställvis blandat och utfyllt.

Provpunkter i delområde B.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

B.1 (grus) 6791-93 58 15 21

B.2 6794-96 272 626 3018

B.3 (grus) 6797-98 17 19

B.4 6799-6800 89 92

B.5 6801-03 2093 321 99

B.6 6804-05 234 203

B.7 6806-08 803 355 468

B Sam 6809-11 27 76 184

Vid cykelbanor grus, för övrigt humus.

Provpunkter i delområde C.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

C.1 6781-82 31 49

C.2 6783-84 9 <8,7

C.3 6785-86 1811 2003

C.4 6787-88 623 675

C  Sam 6789-90 2166 2807

Vid cykelbanor grus, för övrigt humus.
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BILAGA 4, 

Sammanställda resultat av XRF-mätningar, bly i ytjord

AB TERRAFORMER

Provpunkter i delområde D.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

D.1 6765-67 175 118 271

D.2 6768-69 179 153

D.3 6770-71 10 30

D.4 6772-73 66 56

D.5 6774-75 38 36

D.6 6776-77 43 35

D Sam 6778-80 64 380 13

Vid cykelbanor grus, för övrigt humus.

Provpunkter i delområde E.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

E.1 6757-58 <5 <4,6

E.2 6759-60 <7,2 <9

E.3 6761-62 <9,1 10

E Sam 6763-64 <8 <7,1

Vid cykelbanor grusig sand, för övrigt humus.

Provpunkter i delområde F.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

F.1 6738-39 24 13

F.2 6740-41 <5.7 10

F.3 6742-43 32 16

F Sam 6744-45 24 22

Vid cykelbanor grus, för övrigt humus.

Provpunkter i delområde H.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

H.1 6746-48 51 18 75

H.2 6749-50 30 48

H.3 6751-52 <4,4 <6

H.4 6753-54 <3,9 <4

H Sam 6755-56 <4,7 17

Humus och matjord.

Provpunkter i delområde I.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

I1 6891-6893 <6,3 17 11

I2 6894-6895 <5,3 <5,8

I3 6896-6897 <8,3 <7,3

I4 6898-6899 <10,5 <9,3

I5 6900-6901 7 39 15

I6 6903-6904 10 <9,5

I7 6905-6907 56 54 61

Humus och matjord, blandat.
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BILAGA 4, 

Sammanställda resultat av XRF-mätningar, bly i ytjord

AB TERRAFORMER

Provpunkter i delområde J.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

J1 (grSa) 6908-6909 <9,2 <10

J2 (muSa) 6910-6911 31 27

J3 (muSa) 6912-6913 12 19

J4 (grSa) 6914-6915 1310 1060

J5 (grSa) 6916-6917 55 43

J6 (muGr) 6918-6919 52 47

J7 (muGr) 6920-6922 444 1478 2315

Blandat, massor omflyttade pga borttagen energianläggning.

Provpunkter i delområde K.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

K1 6923-6925 294 349 246

K2 6926-6927 <5,9 <5,2

K3 (muSa) 6928-6930 <5 43 212

K4 (muSa) 6931-6932 2322 1707

K5 6933-6935 39 18 318

K6 6936-6937 4700 3489

K7 6938-6940 29 425 2254

Provpunkter i delområde L.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

L1 6941-6943 <7,5 11 <7,9

L2 6944-6946 <6,1 27 43

L3 (huMn) 6947-6949 24 <6,5 <5,3

L4 6950-6952 17 <3,7 <5,7

L5 6953-6955 28 46 42

L6 6956-6958 13 44 20

L7 (huMn) 6959-6961 14 20 14

Provpunkter i delområde M.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

M1 (muGr) 6962-6964 <8,1 9,2 <8,4

M2 6965-6967 10,2 <8,8 <6,3

M3 6968-6970 66 16 71

M4 6971-6973 39 40 45

M5 6974-6976 <5,7 777 20

M6 (muGr) 6977-6979 36 13 48

M7 (huSa) 6989-6982 50 48 42

Sida 4 av 6



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : Miljöteknisk undersökning skjutbana

BILAGA 4, 

Sammanställda resultat av XRF-mätningar, bly i ytjord

AB TERRAFORMER

Provpunkter i delområde N.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

N1 6983-6985 56 <7 40

N2 6986-6988 9,5 <7,5 8

N3 6989-6991 35 68 35

N4 (sand) 6992-6994 21 14 17

N5 6995-6997 49 93 63

N6 6998-7000 40 64 55

N7 7001-7003 80 91 106

N8 7004-7006 45 <6,5 20

N9 7007-7009 37 38 31

N10 7010-7012 38 22 44

Provpunkter i delområde O.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

O1 7013-7015 21 9,6 19

O2 (sand) 7016-7018 <9,5 <8,5 <7,4

O3 (grSa) 7019-7021 <5,5 <5,3 <8,1

O4 (grSa) 7022-7024 43 33 24

O5 7025-7027 11 39 73

O6 7028-7030 147 128 163

O7 7031-7033 <5,5 20 17

Provpunkter i delområde P.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

P1 (grSa) 7034-7036 <8,9 <6,9 <9,6

P2 (grSa) 7037-7039 <9,1 <7 <6,8

P3 7040-7041 <12,7 <5,5 <5

P4 7042-7044 212 106 107

P5 (muGr) 7045-7047 <6,2 18 <5,5

P6 7048-7050 43 23 24

P7 (mugrSa) 7051-7053 <5,6 <9,8 <6,5

P8 7054-7056 119 77 75

P9 7057-7059 142 68 51

P10 7060-7062 38 <6,5 24

Provpunkter i delområde Q.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

Q1 7063-7065 30 25 35

Q2 (huSa) 7066-7068 35 42 29

Q3 (grSa) 7069-7071 33 21 24

Q4 7072-7074 75 43 57

Q5 (Sa) 7075-7077 23 8,5 24

Q6 7078-7080 41 38 35

Q7 (Sa) 7081-7083 <8,7 <6,9 15
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BILAGA 4, 

Sammanställda resultat av XRF-mätningar, bly i ytjord

AB TERRAFORMER

Provpunkter i delområde R.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

R1 (huMu) 7084-7086 <7,1 9 10

R2 7087-7089 21 8 16

R3 (saHu) 7090-7092 <5,9 <5,4 <7,4

R4 7093-7095 <7,4 <7,6 <7,6

R5 (muHu) 7096-7098 13 <7,1 13

R6 7099-7101 32 23 32

R7 (saHu) 7102-7103 66 75 25

R8 (saMu) 7104-7206 34 26 21

R9 (saHu) 7107-7109 <3,8 11 <5

R10 (saHu) 7110-7112 91 131 87

Provpunkter i delområde S.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

S1 (Mu) 7113-7115 56 31 38

S2 7116-7118 27 31 38

S3 7119-7121 11 36 14

S4 7122-7124 77 109 36

S5 (muSa) 7125-7127 112 50 78

S6 (muSa) 7128-7130 7,5 14 <6

S7 (huMu) 7131-7133 14 20 20

Provpunkter i delområde T.

Mätpunkt Mät-ID 1 2 3

T1 (huMu) 7134-7136 <5,4 28 7

T2 (Mu) 7137-7139 <5,4 <7,1 <8

T3 (saMu) 7140-7142 <6,7 <6,6 <6,1

T4 (huMu) 7143-7145 <8 <5,7 <8,3

T5 (huMu) 7146-7148 <4,2 <2,9 <3,5

T6 (saMu) 7149-7151 <3,9 <6,3 <6,6

T7 (grSa) 7152-7154 <7,2 <7,6 <7,7

T8 (muSa) 7155-7157 <6,4 <7,9 <8,3

T9 (Sa) 7159-7161 <6,6 <7,4 <7,1

T10 (huSa) 7163-7165 25 34 36

Delområde X, samlingsprov.

Samlingsprov

10 delprover 1 2 3

Mellan murar 147 1810 1485

Stenbrott 6100 4512 3961

6699, 6887,6888

Mät-ID

6700,6889,6890
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BILAGA 5a, 

Bearbetade indata XRF-mätningar

AB TERRAFORMER

Mätpunkt 1 2 3 Medelvärde

1.1 209 948 1068 742

1.2 4764 4697 4731

1.3 37000 63448 50224

1.4 39000 19089 29045

1.5 14000 1993 7997

1.6 80 1098 316 498

1.7 3100 1335 2218

2.1 16 19 18

2.2 20 50 29 33

2.3 4000 36 1270 1769

2.4 10000 11738 10869

2.5 1960 1366 1663

2.6 17000 10253 13627

2.7 130 3422 1481 1678

2.8 800 516 658

2.9 312 363 338

3.1 1033 1528 1281

3.2 5 94 21 40

3.3 5 3 4

3.4 413 681 547

3.5 1350 1669 1510

3.6 1940 1626 1783

3.6*morän 600 577 589

3.7 8 3 6

3.8 4 2 3

3.9 1040 7424 3135 3866

3.10 1500 3175 2338

3.11 1700 859 1280

4.1 20 9 15

4.2 290 316 303

4.3 5 3 4

4.4 1300 1816 1558

4.5 3 3 3

4.6 3 3 3

4.7 5 5 5

4.8 1600 1922 1761

4.9 (sand) 52 63 58

A.1 (bara sand) 9 8 8

A.2 18 9 13

Bearbetade indata, XRF-mätningar.

Halter i ppm. Halter under rapporteringsgränsen har angetts med det värde som motsvarar rapporteringsgränsen, dessa värden är 
markerade med grå stil. Jordart är humus om inte annat anges. Mätningar utfört på 179 st prov, totalt antal mätningar 461 st. 
Mätning har utförts minst två gånger på samma prov. I det fall värdena varierat kraftigt eller ifall värdena varit i nivå med 
riktvärden som kan komma att bli styrande har en tredje mätning utförts.

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av
fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:11.
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BILAGA 5a, 

Bearbetade indata XRF-mätningar

AB TERRAFORMER

A.3 43 23 33 Indata, XRF-mätningar, forts.

A.4 14 10 12

A.5 24 16 20

A.6 182 186 184

A.7 26 63 75 55

A.8 290 370 497 386

A.9 234 204 219

A.10 739 170 543 484

A Sam 116 128 282 175

B.1 (grus) 58 15 21 31

B.2 272 626 3018 1305

B.3 (grus) 17 19 18

B.4 89 92 91

B.5 2093 321 99 838

B.6 234 203 219

B.7 803 355 468 542

B Sam 27 76 184 96

C.1 31 49 40

C.2 9 9 9

C.3 1811 2003 1907

C.4 623 675 649

C  Sam 2166 2807 2487

D.1 175 118 271 188

D.2 179 153 166

D.3 10 30 20

D.4 66 56 61

D.5 38 36 37

D.6 43 35 39

D Sam 64 380 13 152

E.1 5 5 5

E.2 7 9 8

E.3 9 10 10

E Sam 8 7 8

F.1 24 13 19

F.2 6 10 8

F.3 32 16 24

F Sam 24 22 23

H.1 51 18 75 48

H.2 30 48 39

H.3 4 6 5

H.4 4 4 4

H Sam 5 17 11

I1 6,3 17,2 11,1 12

I2 5,3 5,8 6

I3 8,3 7,3 8

I4 10,5 9,3 10
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BILAGA 5a, 

Bearbetade indata XRF-mätningar

AB TERRAFORMER

I5 7,1 38,9 15,4 20 Indata, XRF-mätningar, forts.

I6 10,3 9,5 10

I7 56 54 61 57

J1 (grSa) 9,2 10 10

J2 (muSa) 31 27 29

J3 (muSa) 12 19 16

J4 (grSa) 1310 1060 1185

J5 (grSa) 55 43 49

J6 (muGr) 52 47 50

J7 (muGr) 444 1478 2315 1412

K1 294 349 246 296

K2 5,9 5,2 6

K3 (muSa) 5 43 212 87

K4 (muSa) 2322 1707 2015

K5 39 18 318 125

K6 4700 3489 4095

K7 29 425 2254 903

L1 7,5 11 7,9 9

L2 6,1 27 43 25

L3 (huMn) 24 6,6 5,3 12

L4 17 3,7 5,7 9

L5 28 46 42 39

L6 13 44 20 26

L7 (huMn) 14 20 14 16

M1 (muGr) 8,1 9,2 8,4 9

M2 10,2 8,8 6,3 8

M3 66 16 71 51

M4 39 40 45 41

M5 5,7 777 20 268

M6 (muGr) 36 13 48 32

M7 (huSa) 50 48 42 47

N1 56 7 40 34

N2 9,5 7,5 8 8

N3 35 68 35 46

N4 (sand) 21 14 17 17

N5 49 93 63 68

N6 40 64 55 53

N7 80 91 106 92

N8 45 6,5 20 24

N9 37 38 31 35

N10 38 22 44 35

O1 21 9,6 19 17

O2 (sand) 9,5 8,5 7,4 8

O3 (grSa) 5,5 5,3 8,1 6

O4 (grSa) 43 33 24 33

O5 11 39 73 41

O6 147 128 163 146
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BILAGA 5a, 

Bearbetade indata XRF-mätningar

AB TERRAFORMER

O7 5,5 20 17 14 Indata, XRF-mätningar, forts.

P1 (grSa) 8,9 6,9 9,6 8

P2 (grSa) 12,7 7 6,8 9

P3 12,7 5,5 5 8

P4 212 106 107 142

P5 (muGr) 6,2 18 5,5 10

P6 43 23 24 30

P7 (mugrSa) 5,6 9,8 6,5 7

P8 119 77 75 90

P9 142 68 51 87

P10 38 6,5 24 23

Q1 30 25 35 30

Q2 (huSa) 35 42 29 35

Q3 (grSa) 33 21 24 26

Q4 75 43 57 58

Q5 (Sa) 23 8,5 24 19

Q6 41 38 35 38

Q7 (Sa) 8,7 6,9 15 10

R1 (huMu) 7,1 8,7 9,6 8

R2 21,1 7,5 16 15

R3 (saHu) 5,9 5,4 7,4 6

R4 7,4 7,6 7,6 8

R5 (muHu) 12,6 7,1 13,3 11

R6 31,5 23,2 32 29

R7 (saHu) 66 75 25 55

R8 (saMu) 34 26 21 27

R9 (saHu) 3,8 11,2 5 7

R10 (saHu) 91 131 87 103

S1 (Mu) 56 31 38 42

S2 27 31 38 32

S3 11 36 14 20

S4 77 109 36 74

S5 (muSa) 112 50 78 80

S6 (muSa) 7,5 14 6 9

S7 (huMu) 14 20 20 18

T1 (huMu) 5,4 28 7,2 14

T2 (Mu) 5,4 7,1 8 7

T3 (saMu) 6,7 6,6 6,1 6

T4 (huMu) 8 5,7 8,3 7

T5 (huMu) 4,2 2,9 3,5 4

T6 (saMu) 3,9 6,3 6,6 6

T7 (grSa) 7,2 7,6 7,7 8

T8 (muSa) 6,4 7,9 8,3 8

T9 (Sa) 6,6 7,4 7,1 7

T10 (huSa) 25 34 36 32

Mellan murar 147 1810 1485 1147

Stenbrott 6100 4512 3961 4858

Antal prov: 179
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BILAGA 5b, indata korrelations- och regressionsanalys

AB TERRAFORMER

Provpunkt
Bly lab

mg/kg TS
Bly XRF, ppm
medelvärde

1.6 2840 498

2.3 3730 1769

2.7 5430 1678

3.2 313 40

3.9 3980 3866

4.4 6340 1558

4.9 sand 62 58

A.7 132 55

A Sam 182 55

B.5 845 838

B Sam 70 96

C1 86 40

C Sam 2120 2487

D1 360 188

D Sam 113 152

E1 24 5

E2 12 8

E.3 52 10

E Sam 14 8

F1 46 19

F2 30 8

F.3 85 24

F Sam 72 23

H.1 116 48

H2 63 39

H3 19 5

H4 13 4

H Sam 32 11

I5 27 20

I7 59 57

J4  grSa 1710 1185

K3 (muSa) 1620 87

L2 160 25

L5 138 39

L6 104 26

M3 75 51

M4 56 41

M5 461 268

M6 (muGr) 62 32

M7 (huSa) 100 47

N1 73 34

N3 141 46

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av
fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:11.
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BILAGA 5b, indata korrelations- och regressionsanalys

AB TERRAFORMER

N5 73 68 indata regressionsanalys, forts.

N6 135 53

N8 60 24

N9 63 35

N10 90 35

O4 (grSa) 41 33

O5 122 41

O6 184 146

P4 234 142

P6 69 30

P7 (mugrSa) 13 7

P8 167 90

P9 104 87

P10 89 23

Q1 86 30

Q2 (huSa) 35 35

Q3 (grSa) 35 26

Q4 91 58

Q5 (Sa) 25 19

Q6 61 38

R2 25 15

R3 (saHu) 16 6

R6 87 29

R7 (saHu) 54 55

R8 35 27

R10 (saHu) 128 103

S1 (Mu) 59 42

S2 98 32

S3 60 20

S4 54 74

S5 (muSa) 99 80

S7 (huMu) 53 18

T1 (huMu) 94 14

T8 (muSa) 7 8

T10 (huSa) 47 32

Antal värden: 77 77

Korrelationskoefficient 0,7987

R2 0,6384

Exkluderat ur regressionsanalys pga möjlig förekomst av ammunitionsrester:

Provpunkt
Bly lab

mg/kg TS
Bly XRF, ppm
medelvärde

Mellan murar  (blandat material) 38800 1147

Stenbrott 10600 4858
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BILAGA 5b, indata korrelations- och regressionsanalys

AB TERRAFORMER

y = 0,4179x + 34,233
R² = 0,6384
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Bilaga 6, fältanteckningar och laboratorieanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

2500

Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Skogsmark bakom murar

1.1 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 44,2 3790

1.2 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 49,8 6690

1.3 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 31,5 37100

1.4 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 38,6 36300

1.5 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 38,4 9710

1.6 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 30,2 3 53 0,4 1 4 56 0,31 13 2840 9 81

1.7 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 46,1 2380

2.1 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 75,2 40

2.2 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 33,6 446

2.3 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 30,5 2 30 0,8 1 2 12 0,29 10 3730 4 54

2.4 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 47,1 12000

2.5 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 51,3 1340

2.6 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 69,9 11600

2.7 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 26,8 2 39 0,5 1 3 19 0,23 19 5430 9 59

2.8 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 58,0 1040

2.9 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 56,1 378

3.1 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 41,8 1630

3.2 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 28,8 1 35 0,3 0,5 3 10 0,23 4 313 5 97

3.3 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 25,0 21

3.4 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 32,4 850

3.5 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 48,4 1070

3.6 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 46,9 1450

3.6 0,2-0,3 siSa Grå siltig sand 82,3 495

3.7 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 36,6 708

3.8 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 22,9 44

3.9 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 45,7 3 23 <0,1 1 9 10 <0,2 5 3980 11 33

3.10 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 45,1 5740

3.11 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 49,1 1290

4.1 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 93,7 12

4.2 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 26,9 2520

4.3 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 29,8 72

4.4 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 23,0 6 31 0,7 2 4 110 0,27 30 6340 7 47

4.5 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 18,8 40

4.6 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 24,9 33

4.7 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 25,4 229

4.8 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 43,4 5620

4.9 0,0-0,2 Hu Humus på berg/block 83,1 1 17 <0,1 2 5 5 <0,2 4 62 11 22

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Avfall Sverige, FA
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Bilaga 6, fältanteckningar och laboratorieanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

2500

Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Avfall Sverige, FA

Delområde A

A.1 0,0-0,2 Sa Sand 92,0 10

A.2 0,0-0,2 Hu Humus 29,3 80

A.3 0,0-0,2 Hu Humus 32,8 100

A.4 0,0-0,2 Hu Humus 72,4 24

A.5 0,0-0,2 Hu Humus 81,2 27

A.6 0,0-0,2 Hu Humus 68,3 226

A.7 0,0-0,2 F grSa/Hu Grus/sand, och humus 53,4 1 76 0,3 3 6 43 <0,2 9 132 18 228

A.8 0,0-0,2 Hu Humus 71,6 735

A.9 0,0-0,2 Hu Humus 47,5 573

A.10 0,0-0,2 Hu Humus 50,5 672

A Sam 0,0-0,2 F grSa/Hu Grus/sand, och humus, blandat och utfyllt. 76,9 1 1 35 0,1 2 6 26 <0,2 4 182 13 46 <0,15 0,1 0,2

Delområde B

B.1 0,0-0,2 F Gr Grus 92,2 35

B.2 0,0-0,2 Hu Humus 69,5 866

B.3 0,0-0,2  F Gr Grus 86,6 25

B.4 0,0-0,2 Hu Humus 56,2 146

B.5 0,0-0,2 Hu Humus 44,3 3 64 0,3 1 12 101 0,24 35 845 27 84

B.6 0,0-0,2 Hu Humus 71,8 141

B.7 0,0-0,2 Hu Humus 61,8 496

B Sam 0,0-0,2 F Gr/Hu Vid cykelbanor grus, för övrigt humus. 76,9 1 2 22 <0,1 3 11 6 <0,2 6 70 25 28 <0,15 <0,25 <0,22

Delområde C

C.1 0,0-0,2 F Gr Grus vid cykelbana 65,7 5 95 0,3 9 22 16 <0,2 12 86 31 53

C.2 0,0-0,2 Hu Humus 73,3 14

C.3 0,0-0,2 Hu Humus 33,5 8410

C.4 0,0-0,2 Hu Humus 51,5 1840

C Sam 0,0-0,2 F gr/Hu Vid cykelbanor grus, för övrigt humus. 76,9 20 2 31 0,4 1 2 178 <0,2 11 2120 7 31 <0,15 <0,25 <0,22

Delområde D

D.1 0,0-0,2 Hu Humus 39,7 8 42 0,6 1 4 14 0,39 6 360 9 80

D.2 0,0-0,2 Hu Humus 61,4 168

D.3 0,0-0,2 Hu Humus 28,6 74

D.4 0,0-0,2 Hu Humus 57,4 108

D.5 0,0-0,2 Hu Humus 32,2 103

D.6 0,0-0,2 Hu Humus 46,6 64

D Sam 0,0-0,2 F gr/Hu Vid cykelbanor något grus, för övrigt humus. 45,7 2 1 42 0,3 0,5 2 5 <0,2 2 113 6 34 <0,15 <0,25 0,2
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Bilaga 6, fältanteckningar och laboratorieanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

2500

Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Avfall Sverige, FA

Delområde E

E1 0,0-0,2 Hu Humus 35,0 <0,5 190 1,0 1,0 3 12 <0,2 3 24 4 140

E2 0,0-0,2 Hu Humus 63,7 1 16 <0,1 1,1 6 3 <0,2 2 12 7 10

E.3 0,0-0,2 Hu Humus 34,5 4 60 0,5 0,8 3 9 0,24 5 52 8 48

E Sam 0,0-0,2 Hu Humus 47,0 1 36 0,1 1,2 7 5 <0,2 2 14 9 25

Delområde F

F1 0,0-0,2 Hu Humus 46,9 1 38 0,3 0,4 6 4 <0,2 1 46 4 15

F2 0,0-0,2 Hu Humus 40,5 1 27 0,5 1 4 7 <0,2 3 30 5 50

F.3 0,0-0,2 Hu Humus, nära cykelbana 38,5 3 43 0,2 2 3 7 <0,2 3 85 12 29

F Sam 0,0-0,2 Hu Humus 44,2 2 39 0,3 1 4 6 <0,2 3 72 7 30

Delområde H

H.1 0,0-0,2 Hu Humus 40,6 2 59 0,4 1 4 6 0,21 3 116 4 37

H2 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 49,5 3 57 0,3 1 3 8 0,25 3 63 9 47

H3 0,0-0,2 Hu Humus 40,1 1 265 1,2 1 3 17 <0,2 2 19 4 118

H4 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 36,6 1 260 1,1 1 4 28 <0,2 2 13 3 151

H Sam 0,0-0,2 humuLe Blandat hurmus och lerig matjord 41,8 1 131 0,5 1 3 15 <0,2 2 32 4 73

Delområde I

I.1 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 68,4 25

I.2 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 62,1 13

I.3 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 74,6 16

I.4 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 71,7 23

I.5 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 70,0 1 23 0,1 1 6 11 <0,2 3 27 7 9

I.6 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 86,3 17

I.7 0,0-0,2 humuLe Humus övergående i lerig matjord 80,2 1 16 <0,1 1 7 4 <0,2 2 59 11 10

Delområde J

J.1 0,0-0,2 F grSa Grusig sandfyllning 97,5 16

J.2 0,0-0,2 muSa sand och mull 84,4 31

J.3 0,0-0,2 muSa sand och mull 86,2 22

J4 0,0-0,2 F grSa Grusig sandfyllning 83,5 1 12 0,1 2 6 8 <0,2 4 1710 14 20

J.5 0,0-0,2 F grSa Grusig sandfyllning 85,7 67

J.6 0,0-0,2 F muGr mull och grus blandat 71,6 52

J.7 0,0-0,2 F muGr Blandat, jord omflyttad vid f.d. energianläggning 58,2 1040
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Bilaga 6, fältanteckningar och laboratorieanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

2500

Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Avfall Sverige, FA

Delområde K

K.1 0,0-0,2 Hu Humus 46,6 504

K.2 0,0-0,2 Hu Humus 32,6 114

K.3 0,0-0,2 muSa mull och sand 32,2 <0,5 59 0,4 1 2 10 <0,2 3 1620 4 88

K.4 0,0-0,2 muSa mull och sand 46,2 3210

K.5 0,0-0,2 Hu Humus 50,6 1240

K.6 0,0-0,2 Hu Humus 53,8 3300

K.7 0,0-0,2 Hu Humus 48,3 3630

Delområde L

L.1 0,0-0,2 Hu Humus 45,9 71

L.2 0,0-0,2 Hu Humus 31,8 2 80 0,3 1 3 11 0,30 5 160 9 57

L.3 0,0-0,2 huMn humus  övergående i morän 55,4 30

L.4 0,0-0,2 Hu Humus 25,2 87

L.5 0,0-0,2 Hu Humus 41,7 3 20 0,2 1 4 5 <0,2 3 138 10 35

L.6 0,0-0,2 Hu Humus 29,7 1 38 0,3 0 2 5 <0,2 2 104 5 37

L.7 0,0-0,2 huMn humus  övergående i morän 63,8 20

Delområde M

M.1 0,0-0,2 F muGr Grus och mull, blandat 91,0 39

M.2 0,0-0,2 Hu Humus 80,0 17

M.3 0,0-0,2 Hu Humus 64,0 2 37 0,2 1 3 9 0,22 2 75 7 9

M.4 0,0-0,2 Hu Humus 41,4 1 54 0,2 1 3 4 0,22 2 56 8 40

M.5 0,0-0,2 Hu Humus 25,9 1 98 0,6 1 3 43 0,32 5 461 6 93

M.6 0,0-0,2  F muGr Grus och mull, blandat 35,7 1 66 0,4 1 2 5 <0,2 2 62 4 39

M.7 0,0-0,2 huSa Humus övergående i sand 54,3 1 79 0,2 1 2 3 <0,2 2 100 6 41

Delområde N

N.1 0,0-0,2 Hu Humus 37,3 1 76 0,5 1 4 6 0,30 4 73 7 53

N.2 0,0-0,2 Hu Humus 37,5 38

N.3 0,0-0,2 Hu Humus 34,0 2 87 0,4 1 5 15 0,30 7 141 15 77

N.4 0,0-0,2 Sa Sand 89,7 28

N.5 0,0-0,2 Hu Humus 51,7 2 42 0,2 1 5 6 <0,2 4 73 12 41

N.6 0,0-0,2 Hu Humus 35,8 3 75 0,7 1 5 11 0,40 8 135 15 71

N.7 0,0-0,2 Hu Humus 44,0 116

N.8 0,0-0,2 Hu Humus 56,6 2 75 0,4 1 4 7 <0,2 4 60 9 74

N.9 0,0-0,2 Hu Humus 55,6 1 39 0,2 0,5 3 5 <0,2 3 63 7 26

N.10 0,0-0,2 Hu Humus 42,0 2 126 0,4 1 5 11 0,29 7 90 13 93
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Bilaga 6, fältanteckningar och laboratorieanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

2500

Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Avfall Sverige, FA

Delområde O

O.1 0,0-0,2 Hu Humus 67,5 33

O.2 0,0-0,2 Sa Sand 78,6 17

O.3 0,0-0,2 (F)grSa Grusig sand, kan vara omgrävd morän 77,7 15

O.4 0,0-0,2 (F)grSa Grusig sand, kan vara omgrävd morän 80,0 2 33 <0,1 2 9 6 <0,2 4 41 18 29

O.5 0,0-0,2 Hu Humus 39,8 4 63 0,4 2 5 12 0,33 7 122 16 66

O.6 0,0-0,2 Hu Humus 56,5 4 105 0,3 1 8 13 0,34 10 184 17 92

O.7 0,0-0,2 Hu Humus 39,0 115

Delområde P

P.1 0,0-0,2 grSa Grusig sand, kan vara omgrävd morän 83,7 19

P.2 0,0-0,2 grSa Grusig sand, kan vara omgrävd morän 63,8 12

P.3 0,0-0,2 Hu Humus 47,1 97

P.4 0,0-0,2 Hu Humus 35,2 1 78 0,4 1 5 11 0,25 5 234 9 62

P.5 0,0-0,2 muGr Grus och mull, blandat 58,3 25

P.6 0,0-0,2 Hu Humus 39,6 2 35 0,2 1 3 8 0,25 5 69 10 41

P.7 0,0-0,2 mugrSa mull och grusig sand, blandat 84,6 1 25 0,1 3 8 9 <0,2 5 13 13 43

P.8 0,0-0,2 Hu Humus 41,1 4 79 0,4 1 4 11 0,30 7 167 14 56

P.9 0,0-0,2 Hu Humus 39,9 2 29 0,3 1 3 7 <0,2 3 104 7 27

P.10 0,0-0,2 Hu Humus 33,3 3 58 0,5 1 4 12 0,32 6 89 11 54

Delområde Q

Q.1 0,0-0,2 Hu Humus 37,6 5 126 0,5 1 4 7 0,41 6 86 11 61

Q.2 0,0-0,2 huSa Humus och sand 71,6 2 30 0,2 1 3 3 <0,2 2 35 9 16

Q.3 0,0-0,2 grSa Grusig sand, kan vara omgrävd morän 84,9 2 23 <0,1 2 7 5 <0,2 3 35 12 22

Q.4 0,0-0,2 Hu Humus 51,6 3 50 0,2 1 5 11 <0,2 4 91 12 42

Q.5 0,0-0,2 Sa Sand 88,2 3 18 <0,1 3 7 7 <0,2 3 25 17 24

Q.6 0,0-0,2 Hu Humus 39,1 3 76 0,3 1 4 9 0,21 4 61 8 49

Q.7 0,0-0,2 Sa Sand 70,5 18

Delområde R

R.1 0,0-0,2 huMu Humus och mull 43,1 28

R.2 0,0-0,2 Hu Humus 41,0 1 28 0,2 1 2 4 <0,2 2 25 6 34

R.3 0,0-0,2 saHu Sandig humus 66,9 3 39 0,1 3 10 15 <0,2 6 16 18 36

R.4 0,0-0,2 Hu Humus 82,5 12

R.5 0,0-0,2 muHu Humus och mull 67,1 31

R.6 0,0-0,2 Hu Humus 36,4 4 82 0,4 1 3 11 0,36 8 87 11 74

R.7 0,0-0,2 saHu Sandig humus 76,0 3 35 <0,1 1 4 3 <0,2 2 54 11 19

R.8 0,0-0,2 saMu Sandig mull 51,6 1 50 0,1 1 3 6 <0,2 2 35 6 14

R.9 0,0-0,2 saHu Sandig humus 73,4 18

R.10 0,0-0,2 saHu Sandig humus 58,3 3 42 <0,1 1 4 4 <0,2 2 128 11 27
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Bilaga 6, fältanteckningar och laboratorieanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

2500

Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Avfall Sverige, FA

Delområde S

S.1 0,0-0,2 Mu Mull 67,7 2 37 0,2 1 4 7 <0,2 3 59 9 30

S.2 0,0-0,2 Hu Humus 30,5 1 107 0,4 4 4 15 <0,2 5 98 10 111

S.3 0,0-0,2 Hu Humus 70,8 2 30 0,2 2 7 8 <0,2 3 60 15 34

S.4 0,0-0,2 Hu Humus 66,9 1 20 <0,1 0 2 4 <0,2 2 54 6 13

S.5 0,0-0,2 muSa Mull och sand 65,1 2 58 <0,1 1 5 9 <0,2 3 99 10 33

S.6 0,0-0,2 muSa Mull och sand 55,1 51

S.7 0,0-0,2 huMu Humus och mull 46,3 1 78 0,4 2 5 12 <0,2 4 53 8 35

Delområde T

T.1 0,0-0,2 huMu Humus och mull 29,2 3 67 0,6 1 5 14 0,31 9 94 9 109

T.2 0,0-0,2 Mu Mull 81,9 10

T.3 0,0-0,2 saMu Sandig mull 85,4 6

T.4 0,0-0,2 saMu Sandig mull 62,6 7

T.5 0,0-0,2 huMu Humus och mull 27,7 31

T.6 0,0-0,2 saMu Sandig mull 74,5 16

T.7 0,0-0,2 F grSa Grusig  sandfyllning 93,7 7

T.8 0,0-0,2 muSa Mull och sand 85,1 1 13 <0,1 2 5 5 <0,2 3 7 7 17

T.9 0,0-0,2 F Sa Sandfyllning 84,1 8

T.10 0,0-0,2 huSa Humus och sand 51,0 1 27 0,2 1 2 7 <0,2 3 47 6 85

Delområde X

Mellan murar 0,0-0,2 Fyllning 3 81,3 16 1 31 0,1 3 6 48 <0,2 8 38800 10 36

Stenbrott 0,0-0,2 Humus och förna 27 42,1 91 19 24 0,2 6 5 1670 0,23 278 10600 7 53 <0,15 <0,25 <0,22

20SS01* 0,0-0,5 <0,5 14 <0,1 2 5 3 <0,2 3 7 9 14

20SS01* 0,5-1,0 <0,9 13 <0,1 2 6 7 <0,2 3 193 9 16

20SS02* 0,0-0,5 5 19 0,2 1 10 28 0,24 9 260 16 19

20SS02* 0,5-1,0 3 29 0,3 2 37 37 0,21 17 1860 16 19

20SS03* 0,0-0,5 0,2 12 <0,1 3 5 418 <0,2 36 27400 10 44

20SS03* 0,5-1,0 3 17 0,1 3 9 308 <0,2 49 23400 14 69

20SS03* 1,0-1,7 1 13 <0,1 2 5 154 <0,2 17 6480 9 25

20SS04* 0,0-0,5 1 16 <0,1 3 7 271 <0,2 29 15400 11 46

20SS04* 0,5-1,0 2 30 <0,1 4 10 263 <0,2 35 30400 16 41

20SS04* 1,0-1,5 2 21 0,2 3 6 281 <0,2 39 691 11 35

20SS04* 1,5-1,9 2 18 0,2 3 6 289 <0,2 34 727 11 32
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Bilaga 6, fältanteckningar och laboratorieanalyser
Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och Stadsskogen 2:1

Halter i mg/kg TS. Halter har avrundats till samma antal värdesiffor som riktvärdet.

12 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1

30 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10

2500

Provpunkt
Nivå

m.u.my

Bed.

jordart
Anteckning

TOC

%

TS

95%
Sb As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

PAH

L

PAH

M 

PAH

H

Naturvårdsverket KM

Naturvårdsverket MKM

Avfall Sverige, FA

Delområde X, fortsättning

20SS05* 0,0-0,5 1 23 <0,1 2 6 53 <0,2 8 7070 12 26

20SS05* 0,5-1,0 1 30 <0,1 3 8 244 <0,2 70 6700 13 52

20SS05* 1,0-1,5 1 12 0,1 2 4 141 <0,2 21 2790 8 22

20SS05* 1,5-2,0 1 18 0,2 2 4 145 <0,2 22 168 8 26

20SS06* 0,0-0,5 5 30 0,2 1 11 122 <0,2 24 5770 34 21

20SS07* 0,0-0,5 4 41 0,5 2 10 80 <0,2 49 724 11 169

20SS07* 0,5-1,0 2 26 0,2 2 17 64 <0,2 20 245 14 17

20SS08* 0,0-0,2 3 18 0,2 1 4 343 <0,2 14 654 9 22

20SS09* 0,0-0,5 2 15 0,1 1 2 70 <0,2 11 225 10 9

20SS10* 0,0-0,5 4 11 0,1 1 8 123 <0,2 12 289 13 13

20SS11* 0,0-0,5 1 12 0,1 2 6 3 <0,2 3 18 8 18

20SS11* 0,5-1,0 1 13 <0,1 2 9 3 <0,2 3 13 8 21

20SS12* 0,0-0,5 2 14 0,2 1 8 5 <0,2 4 222 20 17

20SS13* 0,0-0,5 1 36 <0,1 3 9 6 <0,2 5 43 16 30

20SS13* 0,5-1,0 1 18 <0,1 2 7 5 <0,2 3 204 11 14

20SS14* 0,0-0,5 2 17 0,3 1 3 79 <0,2 10 1970 6 12

19SSJ01** 0,0-0,6 1 23 <0,1 3 23 5 <0,2 5 31 15 26

19SSJ01** 0,6-1,0 1 23 <0,1 2 22 9 <0,2 4 47 8 18

19SSJ02** 0,0-0,5 1 22 <0,1 2 9 4 <0,2 4 15 10 14

19SSJ02** 0,5-0,85 1 23 <0,1 3 12 64 <0,2 13 1480 10 22

19SSJ03** 0,0-0,5 1 13 <0,1 1 4 2 <0,2 2 9 5 8

19SSJ03** 0,5-1,0 <0,5 7 <0,1 0 4 1 <0,2 1 8 3 3

19SSJ04** 0,0-0,15 2 45 0,2 4 12 10 <0,2 6 177 16 47

19SSJ04** 0,15-0,2 2 60 0,3 2 9 17 <0,2 6 1100 12 32

19SSJ04** 0,2-0,85 3 27 <0,1 3 42 7 <0,2 13 60 26 15

19SSJ05** 0,0-0,3 <0,5 14 <0,1 1 3 3 <0,2 2 19 5 12

19SSJ05** 0,3-0,7 1 15 <0,1 1 4 39 <0,2 2 828 6 10

19SSJ06** 0,0-0,5 1 24 <0,1 2 11 5 <0,2 3 50 8 18

19SSJ06** 0,5-1,0 4 26 <0,1 1 17 7 <0,2 2 22 8 15

19SSJ06** 1,0-1,5 1 15 <0,1 1 10 3 <0,2 2 20 7 11

19SSJ07** 0,0-0,5 1 19 <0,1 2 8 5 <0,2 3 42 8 23

19SSJ07** 0,5-1,0 1 21 <0,1 2 17 21 <0,2 4 415 9 27

*DGE, provgrop 2020. 

**DGE, skruvborr 2019. 

För fältanteckningar från DGE:s provtagningar hänvisas till originalrapporterna.
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__________________________________________________________________________________ 

Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-03-05 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 7, Koordinatlista för provpunkter 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

_______________________________________________________________________________ 
 
BILAGA 7, KOORDINATLISTA FÖR PROVPUNKTER 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning av mark vid f.d. skjutbana på del av fastigheterna Stadsskogen 

1:1 och Stadsskogen 2:11. Koordinatsystem Sweref 99 15 00. 

Punktnamn X Y 

1.1 161613,5381 6610334,081 

1.2 161603,6784 6610330,34 

1.3 161595,2804 6610321,34 

1.4 161590,5636 6610311,634 

1.5 161588,6927 6610300,384 

1.6 161589,6084 6610290,102 

1.7 161591,3741 6610281,433 

2.1 161617,7172 6610348,085 

2.2 161605,6873 6610343,805 

2.3 161595,5125 6610336,798 

2.4 161589,6639 6610329,327 

2.5 161583,0604 6610318,664 

2.6 161579,3091 6610308,705 

2.7 161578,4211 6610296,977 

2.8 161578,8228 6610284,451 

2.9 161582,3353 6610272,567 

3.1 161622,603 6610364,736 

3.2 161602,8752 6610358,633 

3.3 161592,1004 6610351,445 

3.4 161583,6173 6610342,518 

3.5 161576,0691 6610334,755 

3.6 161569,1852 6610324,175 

3.7 161565,9496 6610312,816 

3.8 161565,1222 6610299,247 

3.9 161565,9485 6610287,088 

3.10 161567,6389 6610274,661 

3.11 161570,9955 6610263,053 

4.1 161624,9175 6610381,959 

4.2 161603,1061 6610369,526 

4.3 161585,4268 6610361,499 

4.4 161568,5873 6610350,239 

4.5 161557,6089 6610330,564 

4.6 161552,8296 6610311,928 

4.7 161551,4317 6610287,549 

4.8 161554,0106 6610267,232 

4.9 161557,9789 6610249,056 

 

 

 

   
 

Punktnamn X Y 

A1 161578,8453 6610228,648 

A2 161568,9854 6610224,952 

A3 161561,5452 6610212,172 

A4 161549,3389 6610214,223 

A5 161533,7107 6610221,155 

A6 161545,5709 6610231,408 

A7 161555,6551 6610226,577 

A8 161554,5321 6610238,527 

A9 161564,655 6610244,231 

A10 161568,5587 6610233,614 

B2 161577,6365 6610256,336 

B1 161568,8685 6610252,479 

B3 161584,0443 6610242,122 

B4 161595,6022 6610254,534 

B5 161606,1819 6610268,974 

B6 161594,3022 6610265,438 

B7 161583,688 6610264,927 

C1 161627,2089 6610349,674 

C2 161636,0419 6610339,497 

C3 161629,5113 6610327,758 

C4 161622,9505 6610336,631 

D1 161639,4424 6610355,95 

D2 161630,718 6610365,779 

D3 161643,7304 6610374,275 

D4 161638,0727 6610384,411 

D5 161654,9331 6610384,494 

D6 161642,3866 6610397,392 

E1 161650,7365 6610407,405 

E2 161664,6815 6610402,152 

E3 161670,5308 6610416,643 

H1 161686,1761 6610423,272 

H2 161708,2711 6610423,309 

H3 161706,4512 6610439,085 

H4 161729,3891 6610442,78 

F1 161671,5111 6610429,88 

F2 161651,5994 6610419,196 

F3 161634,7477 6610403,296 
 

AB TERRAFORMER 
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Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-03-05 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 7, Koordinatlista för provpunkter 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

Punktnamn X Y 

S1 161591,0417 6610116,066 

S2 161594,331 6610102,629 

S3 161580,8395 6610106,329 

S4 161572,7913 6610117,716 

S5 161559,8576 6610124,814 

S6 161573,4472 6610136,072 

S7 161583,5377 6610126,199 

R1 161604,311 6610123,699 

R2 161616,7433 6610127,103 

R3 161607,5837 6610137,795 

R4 161603,7085 6610151,222 

R5 161590,282 6610154,61 

R6 161579,7923 6610146,539 

R7 161582,3426 6610135,88 

R8 161591,5027 6610135,453 

R9 161595,0543 6610144,704 

R10 161592,4671 6610125,414 

P1 161583,3268 6610168,569 

P2 161574,9249 6610153,646 

P3 161562,7826 6610147,15 

P4 161561,0087 6610161,145 

P5 161571,11 6610170,744 

P6 161559,389 6610174,913 

P7 161561,0754 6610188,79 

P8 161550,2049 6610179,448 

P9 161541,2454 6610168,746 

P10 161551,5603 6610159,854 

Q1 161545,99 6610152,768 

Q2 161556,712 6610141,697 

Q3 161551,31 6610129,895 

Q4 161541,9867 6610142,532 

Q5 161529,7458 6610148,302 

Q6 161522,4498 6610160,506 

Q7 161535,8869 6610159,977 

N1 161550,7046 6610194,48 

N2 161540,2034 6610204,624 

N3 161525,4132 6610210,015 

N4 161508,8388 6610212,696 

N5 161504,1352 6610200,501 

N6 161517,8475 6610188,605 

N7 161531,5366 6610177,845 

N8 161539,3138 6610189,776 

N9 161527,7525 6610194,872 

N10 161515,2492 6610202,086 

 

Punktnamn X Y 

O1 161493,2222 6610196,902 

O2 161489,0481 6610182,853 

O3 161501,0368 6610174,452 

O4 161514,2486 6610165,206 

O5 161525,5983 6610169,093 

O6 161513,9708 6610178,867 

O7 161502,2409 6610186,954 

M1 161508,1863 6610221,876 

M2 161493,1962 6610212,648 

M3 161473,4443 6610202,923 

M4 161471,8344 6610216,582 

M5 161474,7342 6610229,932 

M6 161481,729 6610218,766 

M7 161493,4136 6610226,589 

L1 161490,9827 6610237,944 

L2 161475,4564 6610238,12 

L3 161481,2756 6610250,888 

L4 161480,732 6610264,719 

L5 161492,5977 6610273,415 

L6 161497,0556 6610256,129 

L7 161507,9612 6610237,372 

J1 161521,7262 6610229,405 

J2 161532,9659 6610243,754 

J3 161549,5755 6610250,877 

J4 161547,1103 6610261,933 

J5 161531,8325 6610255,967 

J6 161522,7338 6610246,219 

J7 161511,5579 6610249,652 

K1 161512,5623 6610262,357 

K2 161505,1677 6610276,292 

K3 161523,157 6610273,946 

K4 161532,5413 6610286,041 

K5 161545,3769 6610279,046 

K6 161541,8395 6610268,142 

K7 161526,624 6610264,1 

I1 161691,1145 6610246,391 

I2 161707,1739 6610244,713 

I3 161720,8628 6610257,548 

I4 161709,8984 6610253,386 

I5 161699,7079 6610253,152 

I6 161691,0556 6610254,981 

I7 161704,9682 6610259,437 
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Uppdrag: 204502_Falab Stadsskogen 2020-03-05 

Beställare: Fastigheter i Linde AB Stadsskogen, Lindesberg 

Bilaga 7, Koordinatlista för provpunkter 
 

Bilaga till rapport, miljöteknisk markundersökning 
   

Punktnamn X Y 

T1 161745,8345 6610286,585 

T2 161753,6235 6610299,404 

T3 161767,1732 6610291,313 

T4 161768,3506 6610309,646 

T5 161770,6969 6610327,768 

T6 161776,9537 6610357,948 

T7 161762,9186 6610340,861 

T8 161754,2589 6610321,895 

T9 161739,6865 6610310,658 

T10 161730,881 6610295,971 

19SSJ01 161638,1367 6610301,711 

19SSJ02 161625,5954 6610316,951 

19SSJ03 161629,7229 6610305,204 

19SSJ04 161630,993 6610289,011 

19SSJ05 161612,4192 6610297,107 

19SSJ06 161622,2617 6610292,662 

19SSJ07 161620,1979 6610303,934 

20SS01 161618,1342 6610275,517 

20SS02 161603,6879 6610285,042 

20SS03 161604,1641 6610297,901 

20SS04 161611,4667 6610306,791 

20SS05 161616,0704 6610315,84 

20SS06 161623,9857 6610325,754 

20SS07 161634,6442 6610318,539 

20SS08 161593,3691 6610292,98 

20SS09 161597,4966 6610309,331 

20SS10 161606,2279 6610323,301 

20SS11 161632,4217 6610329,81 

20SS12 161600,0366 6610276,787 

20SS13 161637,8192 6610287,265 

20SS14 161613,0542 6610333,779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provpunkter benämnda 19SS osv. samt 20SS osv. är utförda inom ramen för DGE:s undersökningar, koordinaterna 

är manuellt refererade baserat på ritningar i rapporterna. 
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Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 

Lindesberg 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

      Sidan 1(26) 

 

  
 2022-05-11 

 

Dnr S-2018–1080 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   

Stadsbyggnadskontoret   
Malena Eriksson Högvall  
Tfn. 0581-830 68  
info@sb-bergslagen.se  
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     Sidan 2(26) 

PLANENS SYFTE 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
bostäder inom den tidigare skolbyggnaden på fastighet 
Stadsskogen 2:11. I byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, 
äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt 
föreningsverksamhet, kontor och arkiv. Vidare är syftet att 
befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa 
planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden.  

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Granskningsutlåtandet är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid granskning av planförslaget. 
Granskningsutlåtandet redogör även för vilka förändringar som 
gjorts i planhandlingen efter granskningen. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är redovisade 
och kommenterade för att förklara de ställningstaganden som 
gjorts.  

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 9 mars – 
30 mars 2022. Under granskningstiden inkom 15 yttranden. Efter 
granskningstiden inkom 1 yttrande från Luftfartsverket. Totalt 
inkomna yttranden under granskningen var 17 varav 15 med 
synpunkter. Yttranden som inneburit korrigeringar av 
planhandlingen är 5. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande varit 
långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i texten. Till 
vänster är det inkomna yttrandet och till höger en kommentar 

från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden finns att läsa i 
sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna. Punkthusområdet i norra delen 
har plockats bort från planförslaget. Planhandlingarna har 
justerats efter detta.  

I planbeskrivningen har sådant som berörde planerade punkthus 
plockats bort. Information om att servitut behöver bildas för att 
säkerställa tillfart till stadsskogen 2:11 har skrivits till. 
Bedömning av påverkan på MKN för recipient beskrivs. 
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter har 
skrivits till.  

I plankartan har området där punkthus föreslogs plockats bort. 
Inom delar som är har lagts ut med prickad mark har en 
egenskapsbestämmelse om att marken inte får användas för 
parkering lagts till. Inom egenskapsområdet för planerad 
tillfartsväg genom området har egenskapsbestämmelsen 
kompletterats med att parkering får anordnas. Bestämmelser 
gällande villkor för lov har formulerats om och lagt ut i alla delar 
som omfattas av markföroreningar.  

Förändringarna bedöms inte vara en väsentlig ändring av 
planförslaget med anledning av att omfattningen har minskats 
mellan granskning och antagande.  
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TIDIGARE SKEDEN 

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt 
skede. Samrådet hölls mellan 28 oktober – 24 november 2019 
och resulterade i sex yttranden. 

För att ta del av de yttranden, kommentarer och ändringar som 
samrådet resulterade i hänvisas du till dokumentet 
samrådsredogörelse som hör till planhandlingarna. 

 

 

 

Malena Eriksson Högvall   Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 (Stadsskogsskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun  
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 
kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter.  
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör 
förorenade områden måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska 
prövas av Länsstyrelsen.  
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  
Förorenade områden  
På plankartan finns en bestämmelse om villkor för lov (a1) som 
anger att bygglov inte får ges för bostäder eller verksamheter 
förrän marken har sanerats i enlighet med framtaget 
åtgärdsförslag. Det är bra att en sådan bestämmelse har införts på 
plankartan. Länsstyrelsen noterar dock att bestämmelsen inte 
har angetts för samtliga områden som inom kvartersmarken har 
ett åtgärdsbehov. Detta behöver justeras på plankartan. Vidare 
behöver bestämmelsen kopplas till de användningar som anges 
på plankartan, då plankartan inte anger användning för 
verksamhet är planbestämmelsen otydlig. Länsstyrelsen önskar 
en avstämning gällande denna planbestämmelse innan 
kommunen antar detaljplanen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Förorenade områden 

Planbestämmelsen gällande åtgärdsbehov har 
formulerats om.  

a1- Bygglov får inte ges för 
markanvändningarna bostäder, restaurang, 
kontor och arkiv förrän markens lämplighet för 
bebyggande har säkerställts genom att en 
markförorening har avhjälpts 

a2- Bygglov får inte ges för markanvändningen 
parkering förrän markens lämplighet för 
bebyggande har säkerställts genom att en 
markförorening har avhjälpts 

Bestämmelserna omfattar nu samtliga 
områden som inom kvartersmarken har ett 
åtgärdsbehov.  
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Råd enligt 2 kap. PBL  
Förorenade områden  
Länsstyrelsen anser att det arbete som har gjorts för att utreda 
och bedöma föroreningarna är bra. Föroreningssituationen är bra 
beskriven och åtgärdsbehoven är tydligt redovisade och 
motiverade.  
 
Länsstyrelsen har några medskick vad gäller det platsspecifika 
riktvärdet som tagits fram för bly vid skogsmark (150 mg/kg TS). 
Detta riktvärde är framtaget utifrån de förutsättningar som gäller 
idag avseende halter bly, upptag av bly i växter, biotillgänglighet, 
risk för exponering, planerad markanvändning m.m. Det 
platsspecifika riktvärdet kan komma att behöva revideras i det 
fall någon eller några av dessa förutsättningar ändras, 
exempelvis: − Vid ändrad markanvändning från skog (parkmark) 
till exempelvis bostäder. − Vid en ändring av nu gällande generellt 
riktvärde för bly, i det fall det blir strängare än det är i dag. En 
utredning pågår för närvarande om att eventuellt justera 
nuvarande generella riktvärde för bly till en lägre halt än idag. 
 
Örebro flygplats  
Detaljplanen ligger inom MSA-ytan för Örebro flygplats och 
medger en högsta nockhöjd på 30 meter inom planområdet. 
Uppförande av höga objekt inom MSA-ytan kan medföra 
konsekvenser för flygvägar till och från flygplatsen samt påverka 
flygplatsens CNS-utrustning. Flygplatsen ska därför alltid 
tillfrågas som sakägare om detaljplanen ligger inom MSA-ytan 
och medger byggnadsverk över 20 meter. Även LFV, i egenskap 
av sakägare för CNS-utrustning, behöver tillfrågas utifrån 
eventuella störningar på CNS-utrustning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Förorenade områden 

Kommunen noterar medskicket.  

Örebro Flygplats 

LFV och Örebro flygplats har remitterats under 
granskningen.  
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Planbestämmelser  
Enligt samrådsredogörelsen och planbeskrivningen har ett 
befintligt skogsparti prickmarkerats samt försetts med 
planbestämmelse om att marken inte får användas för parkering. 
Någon sådan bestämmelse finns dock inte på plankartan.  
 
De som medverkat i beslutet  
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Jonas Jansson med 
samhällsplanerare Camilla Lund som föredragande.   

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planbestämmelser 

Egenskapsbestämmelsen om att marken inte 
får användas för parkering har tillförts 
plankartan i de delar det var avsett.  
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LANTMÄTERIET 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 med flera, Stadsskogsskolan Vid 
genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-02) 
har följande noterats:  

Delar av planen som bör förbättras  

PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING  

Av planbeskrivningen framgår att tillfart till kvartersmarken ska 
ske över den yta som i gällande plan är planlagd som parkering. 
Det anges också att det parkeringsområde som ingår i 
planförslaget ska överföras till Stadsskogen 2:11. Det här 
innebär att Stadsskogen 2:1 inte kommer ha direkt anslutning 
till allmän plats GATA. Därför kommer ett official- eller 
avtalsservitut behöva bildas i röd sträckning över Stadsskogen 
1:1. Ett alternativ till servitut är att planlägga allmän plats GATA 
hela vägen fram till parkeringen (i den nya planen) så att 
kommunen sköter hela den röda sträckan. 

 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING  

I planbeskrivningen framgår nu att ett official- 
eller avtalsservitut behöver bildas för att 
säkerställa tillfart till Stadsskogen 2:11.   
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BOVERKETS REKOMMENDATIONER  
I plankartan har bestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar – u och bestämmelsen om villkor för lov 
– a1 angivits vara egenskapsbestämmelser. Lantmäteriet antar 
därför att kommunen har för avsikt att tillämpa Boverkets 
föreskrifter 2020:5 och allmänna råd 2020:6. För att det ska blir 
rätt behöver plankartan då justeras i följande punkter:  
 
Inga administrativa bestämmelser = Inga administrativa 
gränser  
Enligt allmänna råden Boverkets allmänna råd BFS 2020:6 finns 
inte längre några administrativa bestämmelser – de som tidigare 
varit sådana redovisas nu som egenskapsbestämmelser. En 
sekundär egenskapsgräns (med samma manér som den gamla 
administrativa gränsen) kan användas om det finns behov av att 
avgränsa egenskapsområden som korsar andra 
egenskapsområden. Om sekundär egenskapsgräns används är 
det mycket viktigt att det av plankartan framgår vilka 
egenskapsbestämmelser som den sekundära egenskapsgränsen 
ska avgränsa.  
 
Byt rubrik över texten om genomförandetid  
Enligt de allmänna råden Boverkets allmänna råd BFS 2020:6 
stycke ”2.1 Redovisning av planbestämmelser m.m.” bör texten 
om genomförandetid redovisas bland planbestämmelserna på 
plankartan med rubriken ”Genomförandetid” på samma 
rubriknivå som till exempel rubriken ”Egenskapsbestämmelser 
för kvartersmark”. Istället för ”Administrativa bestämmelser” bör 
det alltså stå ”Genomförandetid”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Inga administrativa bestämmelser = Inga 
administrativa gränser  
Administrativa gränser har plockats bort från 
plankartan.  

Byt rubrik över texten om genomförandetid  
Rubriken Genomförandetid har justerats.  
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FASTIGHETSFÖRTECKNING  
Av fastighetsförteckningen framgår att Stadsskogen 1:1, 2:8 och 
2:11 är berörda fastigheter inom planområdet. Eftersom 
planområdets utformning har förändrats från samrådsskedet till 
granskningsskedet så behöver Stadsskogen 2:8 tas bort som 
berörd fastighet inom planområdet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

Fastighetsförteckningen har justerats i enlighet 
med yttrandet.   
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TRAFIKVERKET 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, 
befästa befintliga gång‐ och cykelvägar samt skapa planmässiga 
förutsättningar till nya rekreationsområden.  

Trafikverket vill informera om att byggnader och andra föremål 
som är högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. 
Därför ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras 
vid varje enskild etablering. En lokaliseringsbedömning kan 
beställas hos LFV. Bedömningen gäller om flygtrafikens 
radioutrustning riskerar att påverkas och i så fall på vilket sätt. I 
övrigt har Trafikverket inget att erinra mot att detaljplanen antas. 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Yttrande från Luftfartsverket har inkommit där 
de meddelar att de inte har något att erinra.  
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KOMMUNALA REGIONALA ORGAN 

MILJÖKONTORET 

Ärende Miljökontoret har fått granskningshandlingar till 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. för yttrande. 
Detaljplaneläggningen har som syfte att möjliggöra för bostäder, 
äldreboende, förskola, kontor m.m.  

Miljökontoret lämnar följande yttrande.  

Förorenad mark  
På området för detaljplanen och skogsområden i närheten har 
hittats höga halter bly som orsakats av kommunens skjutbana 
som tidigare legat på platsen. Detaljplaneområdet är inte lämpligt 
för avsett ändamål om inte avhjälpandeåtgärder (sanering etc.) 
vidtas som möjliggör bostadsbyggande etc. Flera 
markundersökningar, en riskbedömning och ett åtgärdsförslag 
för föroreningarna har gjorts de senaste 2 åren av konsult AB 
Terraformer (se miljökontorets ärenden M-2020-99 och M2021-
1278). De genomförda undersökningarna påvisar att 
föroreningar finns över nivån för känslig markanvändning (KM), 
vilken tillämpas för bostadsändamål. Platsspecifika riktvärden 
har tagits fram av konsult på vissa delar av områdena. 
Föroreningsnivåerna överstiger även dessa halter på flera ställen.  

Ovanstående beskrivs i planbeskrivningen på sidan 13 men 
behöver även framgå tydligt under rubrikerna om förorenad 
mark/markföroreningar på sidan 7 och 24. Det skulle också vara 
tydligare om man använde antingen benämningen begreppet 
förorenad mark eller markföroreningar i dokumentet inte båda.  

Miljökontoret anser att det i planen behöver framgå att 
avhjälpandeåtgärder även kan behöva göras utanför 
detaljplanens gräns innan bygglov kan ges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Bedömningen är att det är tillräckligt att 
markföroreningarna beskrivs under 
Planförslag på sida 13. På sida 7 benämns mer 
kortfattat men läsaren hänvisas nu till sida 13 
där det beskrivs mer omfattande. På sida 24 
under genomförande hänvisas det till att 
befintliga markföroreningar måste saneras 
innan bygglov. Rubrikerna har ändrats till 
Förorenad mark.  

I detaljplanen går det inte reglera att 
avhjälpandeåtgärder utanför detaljplanen kan 
behöva göras.  

 



§69/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2018/366-9 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun : S-2018-1080-75_2022-03-30_Granskningsutlåtande

   

Dnr S-2018–1080 

     Sidan 12(26) 

Det gäller för de områden som är så förorenade att det påverkar 
lämpligheten för bostadsbyggande. Vilka områden detta gäller är 
utrett i de undersökningar med riskbedömningar och 
åtgärdsförslag som AB Terraformer gjort. Även på plankartan 
behöver det vara tydligt vilka villkor som gäller för de förorenade 
områdena inom detaljplanen och aktuella områden utanför 
detaljplanegränsen. Miljökontoret anser inte att det räcker med 
att det står a1 inom detaljplanens gräns.  

Eftersom den infart till bostäder som finns utritad på bild 16 i  
planbeskrivningen är dragen genom det förorenade området 
behöver det finnas ett villkor om att sanering måste ske innan 
anläggande av vägen kan börja. 
 
Villkor för bygglov  
Miljökontoret anser att det bör läggas till Plan- och Bygglagen att 
villkor för bygglov i detaljplanen regleras i 4 kap. 14 § 1 st Plan- 
och bygglagen och att villkor om avhjälpande av förorening innan 
bygglov står i punkt 4 och inte punkt 1 i denna paragraf.  
 

Dagvattenledningar  
Miljökontoret undrar om det är rätt att dagvattenledning är 
inritat dels i blått och dels rött på en karta figur 9 sid 15. Den färg 
som används för dagvattenledningar i Fastighetskartan (FB-
webb) är grönt. 
 

Miljökvalitetsnormer och luftföroreningar  

Miljökontoret anser att det i planbeskrivningen behöver göras en mera 

platsspecifik bedömning av planens eventuella påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för vatten- och luftutsläpp. Den beskrivning 

som finns på sidan 25 anser miljökontoret är för allmänt hållen. Det 

behöver t.ex. beskrivas vilka lokala recipienter (Bottenån etc) som  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Villkor för bygglov 

I planbeskrivningen har det lagts till: ”I enlighet 
med 4 kap. 14 § punkt 4 får bygglov inte ges till 
exploatören förrän denna har vidtagit 
nödvändiga åtgärder för de befintliga 
markföroreningarna vilket regleras i 
plankartan.” 

Dagvattenledningar 

Det är de rätta ledningarna men i annan färg. 
Nu i blått. 

Miljökvalitetsnormer och luftföroreningar  
Miljökvalitetsnormer för recipienten beskrivs 
samt planens påverkan på detta.  

Kraven på kommuner att kontrollera MKN för 
utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller inte 
Lindesberg.  
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berörs och vilken status dessa har. Att planen inte bedöms medföra 

försvårande att uppnå miljökvalitetsnormerna behöver motiveras. 

Miljökontoret vill också informera om att Arbets-och miljömedicin på 

universitetssjukhuset i Örebro har utfört luftmätningar i Lindesberg. 

Rapporten heter ”Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 

2010/2011”  
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NERIKES BRANDKÅR  

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes 
Brandkår framföra följande: 1. Brandvattenförsörjning bör 
anpassas till ny plan. Rekommenderad minsta kapacitet i 
markbrandposter är 900–1200 liter per minut med ett maximalt 
inbördes avstånd av 150–250 meter 
 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planbeskrivning har kompletterats gällande 
detta.  
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POLISMYNDIGHETEN 

Polismyndighetens yttrande tar avstamp i vikten av en 
brottsförebyggande strategi för att minska eller förhindra 
brottslighet vid bebyggelseplanering. Plan- och bygglagen ställer 
inga direkta krav på det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet genom fysisk utformning.  

Begreppet säkerhet och trygghet i relation till brott och 
ordningsstörningar återfinns inte i direkt beskrivet i lagen. Det 
som konkret nämns i PBL är att den fysiska planeringen ska ta 
hänsyn till den allmänna intressena och främja en god livsmiljö 
varigenom människors hälsa och den soicala hållbarheten 
tillgodoses. Det är viktigt att i detaljplanen lägga fast samspelet 
mellan olika utrymmen samt mellan olika ägarförhållanden, 
funktioner och aktiviteter.  

Vid detaljplaneringen kan brottsförebyggande förhållanden tas 
med som bidrar till att minska brottsligheten i framtiden. 
Exempel på möjliga insatser är, blandning av bostäder och 
verksamheter, sittplatser i väderskyddande lägen, sammanhållen 
markanvändning för att unvika konflikter mellan funktioner, 
utformning av gång- och cykelvägar, parkeringslösningar som ger 
bra överblick m.m.  

Polismyndigheten ser gärna att detaljplaner vid bebyggelse av 
bostadsområden kompletteras med en utredning om hur 
situationell brottsförebyggandeprevention ska omhändertas. 
Genom att komplettera detaljplanen med en brottsförebyggande 
utredning i enlighet med handboken BoTryggt2030 tar 
detaljplanen höjd för att proaktivt förebygga framtida otrygghet 
och brottslighet i området. 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Lindesbergs kommun håller med om att en 
brottsförebyggande utredning är positivt. I 
detta planförslag har dock ingen sådan tagits 
fram.  
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA YTTRANDEN 

TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas 
teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av 
rubricerat planförslag.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda 
telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att 
den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planbeskrivning har kompletterats med text att 
om det krävs undanflyttningsåtgärder eller 
skydd av kablar för att möjliggöra exploatering 
bekostas den part som initierar åtgärden. 
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PRIVATPERSON 1 

Jag tycker att det vore roligt att kunna ha bingo i 
Stadsskogsskolan i framtiden för att det finns många äldre som 
gillar att spela bingo som till exempel och jag tycker att är roligt 
att spela bingo. 
 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Detaljplanen möjliggör bingospel.  
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FALAB 

Planhandling.    
I planhandlingen har FALAB endast redaktionella ändringar som 
har kommunicerats direkt med planhandläggare.    
 
Plankarta.    
FALAB bedömer att den prickade marken direkt söder om bef. 
skolbyggnad, mellan område för P och B även skall möjliggöra 
parkering samt övriga anläggningar. Bedömningsvis kommer det 
att anläggas korttidsparkering för avlämning av boende, 
förändringar av in‐utlastning m.m inom detta område. Då det är 
ett ledningsstråk ser FALAB inget att erinra gällande eventuella 
byggnader, men övriga förändringar av marken såsom nämnts 
ovan behöver möjliggöras. Jmfr kosrprickad mark ”marken får 
endast förses med komplementbyggnader eller andra 
anläggningar” Ett förtydligande. Då det är u‐område efterfrågar 
FALAB endast att andra anläggningar skall tillåtas, och inte 
byggnader.   Prickat område, n1 Marken är i huvudsak avsedd för 
gårdsgata…… Här vill FALAB att nyttjandet utökas ngt för tex. 
markparkering. Då området är relativt brett finns stora 
möjligheter att i anslutning till internväg lägga parkeringar som 
ger bra tillgång till byggnaden, men ändå avskärmat från 
gårdsmiljö. Tex. tvåsidiga parkeringar med ena sidan carports (på 
bef. korsprickad mark) mötande parkeringar västerut på n1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Den prickade marken direkt söder om 
byggnaden har ändrats till korsmark med 
bestämmelsen Marken får endast förses med 
andra anläggningar vilket möjliggör 
parkeringar men inte byggnader.  

n1-bestämmelsen har kompletterats med att 
parkering får anordnas.   
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PRIVATPERSON 2 

Hej! Jag som är uppväxt på Stadsskogen och nu bor på 
Högstadieplan i Lindesberg vill att Lindesbergs kommun bygger 
en separat infart från Bergslagsvägen till Stadsskogsskolan, nu 
när det kommer byggas om till annan verksamhet samt 
lägenheter. Jag befarar att det kommer bli ökad trafik under 
större delar av dygnet, då det kommer bli minst tre skiftbyten 
mellan personal på bland annat det planerade SÄBO.   Förutom 
det så kommer det bli mer trafik vid olika tidpunkter, vilka 
tidpunkter det blir kommer att bero på vilka andra verksamheter 
som planeras, och om det kommer att byggas ungdomslägenheter 
och andra lägenheter. Jag ser en stor risk att det kommer vara 
mycket trafik stora delar av dygnet och anser också att det behövs 
en annan infart för all byggtrafik, som vad jag förstår (efter mötet 
i går) kommer kunna finnas under en 10 års period.   På 
Högstadieplan har vi många barnfamiljer på område samt 
förskolor i närheten och som alla vet så har barns 
vidvinkelseende inte utvecklats klart förrän i 12‐års åldern och vi 
kan inte begära att de ser trafiken som vi vuxna.   Detta leder till 
en ökad olycksrisk, när trafiken ökar vid fler tillfällen per dygn. 
Jag tillhör dem som är glad till att man hittar ny verksamhet i 
skolan och att det   skapar fler arbetstillfällen. Jag ser också 
positivt på att kommunen inte kommer att bygga fler våningar på 
skolan utan endast ökar höjden med ca. ¼ våning för att få plats 
med bland annat el. Jag ser dock negativt på att kommunen ens 
tänker tanken på två 8 våningshus på fotbollsplanen. Det passar 
inte in i området, så bygg två max tre våningar som smälter in i 
området. Ni pratade om att det saknas små och stora lägenheter i 
Lindesberg. Ni har redan tänkt på små etagelägenheter i delar av 
nuvarande idrottshall, min fundering är varför bara för ungdomar 
när kommunen jobbar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Viss trafik kommer att öka då det tillskapas 
verksamheter och bostäder i området. 
Bedömningen är dock att det inte kommer att 
skapas en ohållbar situation. Det är framför allt 
trafik längs högstadievägen som kommer öka i 
viss mån. Inom Högstadieplan kommer antalet 
trafikrörelser inte att öka. 

Punkthusområdet har plockats bort från 
planförslaget. 

I före detta Stadsskogsskolan möjliggörs 
ungdomslägenheter men också andra typer av 
bostäder. Vilka bostäder det kommer bli är för 
tillfället inte helt klarlagt.  
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aktivt för att inte segregera olika grupper i samhället?  Bygg små 
lägenheter där och bevara en mindre sporthall. På fotbollsplanen 
tycker jag personligen inte att ni ska bygga över huvud 
taget.   LINDESBERGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen Dnr: 2022-03-30 S-2018-1080:61 Kommunen ska 
verka för spontanidrott och folkhälsa. Den här planen används 
året om av kommuninnevånare från 0‐100 år. Förra vintern tog 
frivilliga personer på sig att spola upp en isbana och jag blev glad 
varje dag jag såg ungdomar som spelade hockey, en av dem var 
rullstolsburen och hade en ”kälke” (ber om ursäkt för att jag inte 
kan den rätta termen).  När jag såg deras glädje, så var den lika 
stor som när jag såg 4 generationer, där de äldsta såg sina 
barnbarns barn åka skridsko och så fikade de tillsammans. Det 
här beskriver lite av den miljön jag önskar att kommunen väljer 
att bevara. Spontanidrotten behöver öka i vårt samhälle och med 
den kommer även gemenskapen mellan generationer att öka. 
Därför vill jag också att man rustar upp tennisbanan och på 
kulstötningsbanan bredvid önskar jag att kommunen sätter upp 
bord med bänkar och gör en grillplats och boulebana. Detta 
talades det om för 15‐20 år sedan. Jag vill också att man tar ned 
de träd närmast gångvägarna, vars rötter spräcker asfalten och 
att det asfalteras om så man gå där med både barnvagn, rollator 
och rullstol. Detta anser jag skulle öka välmående i området.   

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Inom Parkmark möjliggörs bland annat sådant 
kopplat till parkens service- och skötselbehov, 
gång- och cykelvägar, planteringar, mindre 
lekplatser, mindre ytor för idrott, scener, 
kiosker, toaletter med mera. Vad gäller 
nedtagning av träd regleras inte det 
detaljplanen.  
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BOENDE LÄNGS SYMFONIVÄGEN 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Punkthusområdet har plockats bort från 
planförslaget. 

Tennisbanan planläggs som parkmark. I 
användningen inryms exempelvis mindre ytor 
för idrott. Förutsättningar att rusta upp planen 
ges således i detaljplanen.  
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BRF MARKÖREN 

Vi i styrelsen för bostadsrättsföreningen Markören som har våra 
lägenheter ut mot Högstadievägen önskar att det byggs en 
ny/egen infart från Bergslagsvägen till det som ska bli ett nytt 
område. Vi är oroliga för ökad trafik på Högstadievägen och 
framförallt att det kommer vara mycket tung byggtrafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Trafiken kan komma att öka i viss mån men 
bedömningen är att det inte är en ohållbar 
situation. I detaljplanen finns inga planer på en 
infart från Bergslagsvägen.  
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BRF SKYTTEN 

Hej! Vi i bostadsrättsföreningen Skytten i Lindesberg vill att 
Lindesbergs kommun bygger en separat infart från Bergslagsvägen till 
Stadsskogsskolan, nu när det kommer byggas om till annan verksamhet 
samt lägenheter. Vi befarar att det kommer bli ökad trafik under större 
delar av dygnet, då det kommer bli minst tre skiftbyten mellan personal 
på bland annat det planerade SÄBO.   Förutom det så kommer det bli 
mer trafik vid olika tidpunkter, vilka tider det blir kommer att bero på 
vilka andra verksamheter som planeras samt hur det kommer gå med 
ungdomslägenheter och andra lägenheter som byggs. Vi ser en stor risk 
att det kommer vara mycket trafik stora delar av dygnet. Vi anser också 
att det behövs en annan infart för all byggtrafik, som vad vi förstår 
kommer kunna finnas under en 10 års period.   Vi har många 
barnfamiljer på både vårt, brf Markörens område och förskolor i 
närheten och som alla vet så har barns vidvinkelseende inte utvecklats 
klart förrän i 12‐års åldern och vi kan inte begära att de ser trafiken som 
vi vuxna.   Detta leder till en ökad olycksrisk. Vi vill poängtera att vi är 
optimistiska till att man hittar ny verksamhet i skolan och att det 
kommer skapa arbetstillfällen. Vi ser också positivt på att kommunen 
inte kommer att bygga fler våningar på skolan utan endast öka höjden 
med ca. ¼ våning för att få plats med bland annat el. Vi ser även positivt 
på att kommunen bevarar och rustar upp gång‐ och cykelvägar i 
området både runt skolan och i skogen runt området, där många 
boende ung som gammal promenerar, cyklar och leker. Tack vare det 
ökar vi välmående i området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

Trafiken kan komma att öka i viss mån men 
bedömningen är att det inte är en ohållbar 
situation. I detaljplanen finns inga planer på en 
infart från Bergslagsvägen.  

Hur länge byggtrafik kommer röra sig i 
området är svårt att sia, då det i detta skede 
inte är helt klarlagt när Stadsskogsskolan ska 
byggas om eller vilka verksamheter/typer av 
bostäder som kommer finnas där.  
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PRIVATPERSON 3 

Jag är emot att det ska byggas höghus på fotbollsplanen vid 
stadsskogsskolan på grund av att dom inte kommer att smälta in 
mot övrig bebyggelse samt att dom kommer att skugga 
omgivningen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

Punkthusområdet har plockats bort från 
planförslaget. 
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PRIVATPERSON 4 

Hej  
Nånstans såg jag att ni planerade för ett högre lägenhetshus på 
grusplanen i NO. Men den typen av hus finns ju redan i planerna: 
Tivoliplan, Nyborgsgatan, Rosenkullavägen. Men dessa byggen 
verkar av någon anledning inte komma igång. Jag föreslår i stället 
gruppbyggda kedjehus med mellanliggande garage/förråd på den 
plana fina ytan. Man borde få in 10 st till förhållandevis låg 
kostnad. Kan nog finnas efterfrågan på sådana hus. Jag tror många 
vill ha ett eget garage (med möjlighet till el‐bilsladdning 
bl.a.).   Kan medföra inflyttning också! Lockar mer än 
hyreslägenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR 

Punkthusområdet har plockats bort från 
planförslaget. 
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FÖLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FÖRSLAGET 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen meddelar ingen erinran 
2022-03-24. 

Luftfartsverket 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 ny prövning om regelverk gällande störningar på 
CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras 
i hindrets närhet. 2022-03-31. 
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PLANBESKRIVNING 
 
Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun  

 
 

Samrådstid: 28 oktober 2019 – 24 november 2019  Utökat planförfarande 

Granskningstid: 9 mars 2022 – 30 mars 2022 
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DETALJPLANENS SYFTE 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den tidigare 

skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11. I byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, 

äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och 

arkiv. Vidare är syftet att befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa 

planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden.  

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 

januari 2015. Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt 

intresse eller kan komma att medföra miljöpåverkan. Detaljplanen har bedömts ha ett större 

intresse för en bredare allmänhet.  

PLANPROCESSEN 

Planprocessen regleras genom plan- och bygglagen (PBL) och den syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämplig på den specifika platsen. I planarbetet vägs allmänna 

och enskilda intressen mot varandra.  

Planprocessen består av ett flertal skeenden och av dessa är två extra viktiga, samråd och 

granskning. I samråd och granskning ställs förslaget till detaljplanen ut för att kunna samla in 

yttranden från sakägare, allmänhet, företag och myndigheter.  
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PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar: 

- Planbeskrivning 

- Plankarta  

- Behovsbedömning med checklista 

- Fastighetsförteckning 

- Samrådsredogörelse  

- Granskningsutlåtande 

 

Utredningar och underlag som är bilagor till planen: 

- PM Stadsskogen. Daterad 2020-01-10.  

- PM Stadsskogen. Daterad 2020-02-20. 

- PM Stadsskogen, Avgränsning. Daterad 2020-06-04. 

- Miljöteknisk undersökning av mark vid f.d. skjutbana, del av fastigheterna 

Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11. Daterad 2021-03-05. 

- Miljöteknisk undersökning, del av fastigheterna Stadsskogen 1:1 och 2:11. Daterad 

2021-09-09. 

- Riskbedömning avseende blyförorening, del av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 2:8 och 

2:11. Daterad 2021-10-21 

- Åtgärdsförslag, del av fastigheterna Stadsskogen 1:1, 2:8 och 2:11. Daterad 2022-02-

15.  
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BAKGRUND 

LÄGE 

Planområdet är beläget i norra Lindesberg i området Stadsskogen, norr om vägen 

Bergslagsvägen. Området avgränsas av Bergslagsvägen i söder, bostadsområde och skogsmark 

i norr och öster samt skogsmark i väster.  

Planområdets area är ca 36 500 m2 (3,65 ha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Lokalisering av planområdet.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

RIKSINTRESSEN 

Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

ÖVERSIKTSPLAN 

Planförslaget utgör stadsbygd enligt Översiktsplan för Lindesbergs kommun, laga kraft 2019-

05-15. Översiktsplanen anger att tätorten bör förtätas i form av flerbostadshus, radhus, parhus 

och friliggande enbostadshus.  

Begreppet stadsbygd innebär att området präglas av bostäder indelade i kvarter och är av 

stadsmässig karaktär. Andra användningar som är förenliga med bostäder kan också 

förekomma, till exempel handel, kontor, gator, parker, parkeringar och fritidsanläggningar med 

mera. 

GÄLLANDE DETALJPLANER  

Planområdet berörs av två befintliga detaljplaner.  

LG_A73, Förslag till ändring av stadsplanen för del av södra stadsskogen (Högstadieskolan) 

i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län, laga kraft 1980-11-20. Detaljplanen medger 

användningsbestämmelserna område för allmänt ändamål, bostadsändamål, värmecentral, 

handelsändamål, fordonsparkering, transformatorstation och park eller plantering. Det nya 

Figur 2. Ungefärligt planområde. 
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planområdet omfattas av område för allmänt ändamål, fordonsparkering och park eller 

plantering. 

LG_A59, Förslag till stadsplan för del av stadsäga 751 mfl södra delen av stadsskogen i 

Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län, laga kraft 1974-10-03. Detaljplanen medger 

område för bostadsändamål för fristående hus och rad- eller kedjehus, samt park eller 

plantering. Det nya planområdet omfattas av park eller plantering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Markägare för fastigheten Stadsskogen 2:11 är det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i 

Linde AB (FALAB). Fastighet Stadsskogen 1:1 ägs av Lindesbergs kommun. 

RÄTTIGHETER 

Inom planområdet finns ett flertal ledningsrätter. En detaljerad lista över rättigheter finns i 

fastighetsförteckningen. 
 
NATUR 

NATURMILJÖ 

Hela norra delen av Lindesberg präglas av skogsmiljöer. Runt planområdet återfinns stadsnära 

rekreationsskog bestående av tallar och blåbärsris.  

Figur 3. Planområdet i förhållande till befintliga detaljplaner.  
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TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Planområdet är förhållandevis plant och i vissa delar hårdgjort. I väst och öst omges 

planområdet av skogbeklädda höjder. Söderut finns ett skogsparti med en sluttning ner mot 

Bergslagsvägen. Norrut finns två öppna områden med idrottsanläggningar. 

NATURVÄRDEN  

De biltrafikfria GC-vägarna genom tallskogsterräng är ett av Stadsskogens mest framträdande 

kommunikations- och rekreationsvärden. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består planområdet av sandig morän, urberg, mossetorv, 

kärrtorv och svallsediment, grus. 

 

 

 
RAS- OCH SKREDRISK 

Inom planområdet finns ingen känd ras- och skredrisk. 

RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning ligger området inom normalrisk för 

markradon. 

FÖRORENAD MARK 

I planområdet finns en identifierad förorening som beror på en gammal skjutbana som tidigare 

funnits på platsen. Läs mer under Förorenad mark på sida 13.  

Figur 4. Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se) 
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VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Skyfallskartan visar att det inom planområdet mestadels finns flödesvägar med låg- till 

mellanhög ytavrinning. Det är framförallt i planområdets västra del det finns flödesvägar med 

mellanhög avrinning, från skogsområdet ned mot skolbyggnadskomplexet. På vissa delar inom 

planområdet finns lågpunkter 0,1 – 0,3 m samt lågpunkter 0,3 – 0,5 m. Inga lågpunkter med 

risk för stora materiella skador eller risk för hälsa och liv finns. Lågpunkter 0,3 – 0,5 finns i 

planområdet nordöstra del vid befintlig gång- och cykelväg norrut samt i planområdet sydvästra 

del där befintlig transformatorstation finns.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 

HISTORIK 

Innan 1975 var området och hela Stadsskogen obebyggt. Platsen för planområdet var vid den 

tiden en skjutbana. Enligt häradsekonomisk karta från mitten på 1800-talet bestod platsen av 

obebyggd skogsmark. 

Figur 5. Flödesvägar och lågpunkter inom planområdet. 
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BYGGNADER 

Inom planområdet finns idag den tidigare Stadsskogsskolan. Skolverksamheten lades ned 

vårterminen 2021. Högsta höjden på byggnaden är 12 meter där befintlig gymnastiksal finns. 

Övriga delar har varierade höjder.  Stadsskogsskolan uppfördes under slutet av 1970-talet och 

består av ett flertal rektangulära huskroppar, sammanbyggda men något förskjutna huskropp 

för huskropp. Fasaderna är uppförda i rött tegel och taken är en asymmetrisk mix av takfall i 

olika längder och olika höjder.  

Skolan bedöms besitta värden i form av arkitektoniskt värde, samhällshistoriskt värde och ett 

miljöskapande värde. Det mest karaktärsskapande dragen i skolområdet anses vara 

byggnadernas takfall i olika höjder, längder och lutningar. Dessa skapar ett mycket 

karaktäristiskt och livfullt taklandskap som bör respekteras och bevakas i kommande 

bygglovsskeden. Vidare bör byggnadernas fasadmaterial fortsättningsvis vara rött tegel och 

oavsett takmaterial så bör det vara svart. De utanpåliggande entréerna i glas och trä är mycket 

karaktäristiska och bör bevaras. 

 

 
Figur 6. Bild på tidigare skolbyggnad.  
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BEBYGGELSESTRUKTURER  

Angränsande till planområdet i öster ligger Högstadieplan, ett bostadsområde med radhus 

främst i tegel. 

FRIYTOR  

Planområdet har inga parker eller lekplatser, men det finns stor andel stadsnära skog för 

rekreation. I den norra delen av planområdet finns en fotbollsplan och tennisbana. Runt 

Stadsskogsskolan finns asfalterade skolgårdsliknande ytor med tillgång till sittplatser. 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

SKOLA  

Direkt norr samt cirka 150 meter sydost om planområdet finns förskolor. Cirka 300 meter söder 

om planområdet finns grundskolan Brotorpskolan. Högstadieskolan Lindbackaskolan ligger 

cirka 800 meter söder om området. Gymnasieskola finns cirka 1,5 kilometer söder om 

planområdet.  

VÅRD  

500 m sydost om planområdet återfinns Lindesbergs lasarett.  

LEKPLATSER 

Inom planområdet finns inga lekplatser. Norr om planområdet finns en mindre lekplats vid 

slutet av Musikvägen. 

KULTURMILJÖ  

Kulturmiljölagen (SFS1988:950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, 

kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan 

även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. 

Figur 7. Karaktärskapande drag på byggnaden  
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Länsstyrelsen utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne, gör tillsyn av 

byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser samt ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, 

kyrkor och begravningsplatser. 

VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 
ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

En militäranläggning i form av en skjutvall utgörs idag av två stenmurar som är i dåligt skick 

och har inget högt bevarandevärde ur kulturhistorisk synpunkt, trots att objektet är utpekat som 

fornminne. 

Det finns i nära anslutning till denna fornlämning också en lämning efter ett stenbrott. 

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören skulle 

påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen 

(kulturmiljölagen 2 kap. 5 §). 

GATOR OCH TRAFIK 

TRAFIKNÄT 

Söder om planområdet går Bergslagsvägen som är en huvudled genom Lindesberg. Till 

planområdet går en väg, Högstadievägen, som leder fram till parkeringsytan söder om 

skolbyggnaden. I övrigt förekommer inga gator i planområdet. 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

I planområdet finns det ett väl utbyggt gång- och cykelnät som binder samman stadsdelarna i 

norra Lindesberg, främst finns detta gång- och cykelnät i den norra, östra och nordvästra delen 

av planområdet. I den västra och sydvästra delen av området finns det ett antal skogsstigar. 

PARKERING, VARUMOTTAGNING, IN-UTFARTER 

Det finns en större parkering i planområdet om 3 000 m2. Det finns en in- och utfart till 

planområdet via Högstadiegatan. 

TRAFIKFLÖDEN  

Trafikflöden till och från planområdet och omgivningen runt omkring har minskat sedan skolan 

lades ner. Trafikflödet består idag av trafik till och från bostäderna i nära angränsning till 

planområdet  

STÖRNINGAR  

TRAFIKBULLER 

Bergslagsvägen passerar cirka 100 meter från planområdet. Figur nedan redovisar 

bullerpåverkan från vägen enligt bullerunderlaget från kommunens webb-GIS. 
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BEFINTLIG VERKSAMHET 

Tidigare har byggnaden på Stadsskogen 2:11 utgjorts av skolverksamhet. Denna verksamhet 

har dock avvecklats.  

Syd och sydväst om Bergslagvägen cirka 150 meter från planområdesgränsen finns Lindesbergs 

industriområde. Närmast Bergslagsvägen finns verksamheter i form av förskola, Samhalls 

kontor, Erikshjälpens lokaler, Bergslagsdelikatesser, diverse handelsverksamheter, Rejmes 

verkstad, försäljning och bensinstation. Andra verksamheter i området är däckverkstad, 

bilförsäljning, byggföretag, brandstation och Meritor. 

Inga bostäder planeras närmare än drygt 200 från industriområdet och planområdet är väl 

avskilt från industriområdet genom en skogridå samt Bergslagsvägen. Inga påtagliga risker för 

människors hälsa, säkerhet och miljö bedöms finnas. 

 
TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Norr samt väster om den tidigare skolbyggnaden på planområdet finns idag en stor hårdgjord 

yta. Dagvattnet omhändertas idag lokalt genom markinfiltration. Avrinningen från de ytor som 

hårdgörs i samband med anläggning av tillfart bedöms kunna kopplas till det kommunala 

dagvattennätet.  

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för VA. Spill- och 

vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny bebyggelse. 

Figur 8. Buller från Bergslagsvägen. Ekvivalent 
ljudnivå. Bullerkarteringen visar på en prognostiserad 
trafikmängd för år 2040. 
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Brandvattenförsörjning bör anpassas till ny plan. Rekommenderad minsta kapacitet i 

markbrandposter är 900–1200 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150–250 

meter. 

AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom den egna fastigheten.  

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och 

anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Linde Energi AB och Telia Sonera Skanova Access AB har el- och fjärrvärmeledningar i 

området.  

Krävs undanflyttningsåtgärder eller skydd av kablar för att möjliggöra exploatering bekostas 

den part som initierar åtgärden.  

PLANFÖRSLAG 

NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR 

Den stadsnära skogen karaktäriserar området och möjliggör för rekreation till alla stadsdelar 

runt norra delen av Lindesberg. Inom planområdet finns begränsad andel skogsmark. I norra 

delen planläggs en sträcka längs befintlig GC-väg som park för att bevara det skogspartiet. 

Skogsområdena runt planområdet lämnas orörda.  

På fastighet stadsskogen 2:11 finns idag planteringar av buskar, rabatter, träd och mindre 

skogspartier. Två delar av fastigheten som utgörs av skogspartier regleras med prickmark och 

förbud mot parkeringar. Bestämmelserna syftar till att undvika att byggnader eller parkeringar 

uppförs. Tillfarten genom området kan dock komma att ske genom det norra skogspartiet.  

 

Planen ger frihet att behålla eller förändra grönstrukturen inom fastigheten enligt egna 

önskemål. Viss grönska kan komma att försvinna i sydvästra delen av planområdet vid 

anläggande av parkering.  
 
FÖRORENAD MARK 

I samband med framtagande av detaljplanen undersöktes år 2020 mark vid en mur som utgjort 

stomme i ett kulfång. Blyhalterna överskred ställvis akuttoxiska nivåer och föroreningen 

behövde utredas vidare.  

En undersökning utfördes under sommaren 2021 av mark inom förslag till nytt 

detaljplaneområde för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan). I samråd med miljökontoret 

i Lindesberg beslöts att mark inom planområdet samt mark 50 meter utanför 

detaljplaneområdet, där människor som berörs av detaljplanen kan komma att exponeras för 

blyföroreningen, skulle ingå i utredningen. Resultatet levererades i en rapport daterad 2021-09-

09. Resultatet påvisade att blyhalterna är mycket höga i skogsmarkens ytjord i och omkring det 

före detta målområdet, men att resterade del av planområdet var relativt opåverkat av 

blyföroreningen. På en löparbana i anslutning till idrottsplanerna uppmättes arsenikhalter över 

naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) i ett ytligt 

lager rödfyr (rostad alunskiffer). Sanden under rödfyren uppvisade metallhalter under 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). 
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En rapport gällande riskbedömning av blyförorenad ytjord levererades 2021-10-21. I denna 

togs platsspecifika riktvärden (PSRV) fram för bedömning av blyhalter i skogsmarkens ytjord. 

Det platsspecifika riktvärdet som togs fram för bly i skogsmarkens ytjord är 150 mg/kg. 

Baserat på den genomförda riskbedömningen samt resultat från genomförda undersökningar 

bedömdes behov av riskreduktion föreligga för blyföroreningar i utfylld mark vid murarna samt 

ytjord i delar av områdets skogsmark. Det bedömdes även föreligga behov av riskreduktion i 

enstaka markpartier i skogsmark utanför målområdet där blyhalterna överskrider PSRV. 

Åtgärdsbehov bedömdes även föreligga för löparbanan där arsenikhalter över MKM uppmättes 

i rödfyrsmaterialet.  

Separata åtgärdsförslag upprättades för mark som ägs av fastigheter i Linde AB (FALAB) och 

mark som ägs av Lindesbergs kommun.  

Åtgärdsförslagen har efter kompletteringar och förtydliganden vid möte 2022-01-25 godkänts 

av Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. För att ge en helhetsbild och 

som underlag till planarbetet levererades 2022-03-07 ett samlat åtgärdsförslag. 

I det samlade åtgärdsförslaget identifieras totalt åtta åtgärdsområden. I figur 7 redovisas en 

översiktsbild som visar åtgärdsområdena samt provpunkter där tillämpade riktvärden 

underskrids och överskrids. Som mätbart åtgärdsmål för skogsmark föreslås att blyhalter i 

ytjorden inte ska överskrida PSRV. För annan mark föreslås att generellt riktvärde för KM inte 

ska överskridas med avseende på någon förorening, undantaget några punktvisa överskridanden 

med avseende på metaller som inte bedömts utgöra en risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Utredningsområdet med provpunkter där tillämpade riktvärden underskrids 

och överskrids. Delområden som bedöms behöva åtgärdas är blå- och rödtonade samt 

benämnda Åtgärdsområde 1-8. I blåfärgade provpunkter överskrider blyhalter i 

humus/ytjord PSRV. I gulfärgade provpunkter överskrider halter av bly eller andra 

metaller KM. I vitfärgade provpunkter överskrids inget tillämpat riktvärde. 

Markpartier utanför utredningsområdet har mörktonats. Plangränsen är markerad med 

röd linje. 
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Inget åtgärdsbehov bedöms föreligga för hårdgjord skolgårdsmark, parkeringsytorna på södra 

delen, fotbollsplanen eller tennisbanan. Åtgärdsbehov bedöms inte heller föreligga för 

skogsmark norr, väster, och öster om idrottsplanerna, eller för skogsmark öster om 

Stadsskogsskolan. I några av dessa områden förekommer föroreningshalter som marginellt 

överskrider KM och som inte bedöms vara kopplade till verksamheten vid skjutbanan. Dessa 

halter bedöms dock inte utgöra någon risk för människors hälsa och miljön, vilket beskrivs och 

motiveras i åtgärdsförslaget.  

 

Som åtgärd föreslås att blyföroreningen samt arsenikföroreningen i löparbanan avlägsnas 

genom att jord i områdena markerade i figur 7 schaktas bort ner till berg, alternativt till det djup 

där föroreningen kan avgränsas genom att prov i underliggande mark påvisar att riktvärden 

underskrids. 

 

Ifall åtgärder genomförs enligt förslaget bedöms markföroreningar inte utgöra en risk för 

människors hälsa och miljön vid genomförande av detaljplanen. Genomförande av åtgärderna 

bedöms även förbättra förutsättningarna för att miljökvalitetsnormer för 

grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen uppnås.  

VATTEN 

FLÖDESVÄGAR, LOD & FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 

Avrinning från högre belägen skogsterräng finns väster om planområdet. I anslutning till 

planområdet västra sida finns ett befintligt krondike vilket har egenskap i form av fördröjning. 

Det finns även naturliga sänkor med sumpmark i skogen runt planområdet. Krondikena tar inte 

upp avrinning från planområdet utan det leds vidare till befintlig dagvattenledning.  

Inom området vid befintlig skola är stora delar hårdgjort och är kopplat till kommunalt 

dagvatten. Delar av de hårdgjorda ytorna inom området runt skolbyggnadskomplexet kommer 

att avlägsnas för att skapa ny grönstruktur, vilket skapar förutsättningar för fördröjning. Dock 

medger detaljplanen även möjlighet till komplementbyggnader, vilket kan komma att generera 

viss ökning av hårdgjorda ytor. Förändringarna utifrån nuvarande situation bedöms dock vara 

marginella och inte generera någon ökad avrinning av dagvatten totalt sett. 

Dagvattenåtgärder på kvartersmark skall utföras på ett sådant sätt att fastigheten inte avleder 

mer dagvatten än motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten.  

Gällande dom från Statens VA-nämnd säger även att ett dagvattensystem ska kunna hantera ett 

10-årsregn. Hela systemet som är slutet genom planområdet är dimensionerat för ett 10 års regn. 

Befintliga dagvattenledningar övergår till exploatör vid plangenomförandet.  

Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten 

inom planområdet.  
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ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

Skjutvallen som utgörs av två stenmurar i dåligt skick anses inte ha högt kulturellt värde och 

planläggs inte för att bevaras. Området där murarna står anges i planen som kvartersmark och 

upplåts till fastighetsägaren för anordning av utomhusmiljöer eller parkeringsyta. 

BEBYGGELSE 

BYGGNADER OCH ANVÄNDNING 

Stadsskogsskolans byggnad kommer att kvarstå men planeras att användas för annat ändamål 

än nuvarande användning. I byggnaden planeras äldreboende, trygghetsboende och/eller 

ungdomsboende. Det planeras även verksamhetslokaler för exempelvis fritidsföreningar inom 

slöjd och hantverk, kommunalt arkiv och restaurang.  Restaurangen är främst avsedd för boende 

i området, särskilt för äldre som kan ha behov av att ha tillgång till färdiglagad mat. 

Restaurangen kan dock komma att hålla öppet för allmänheten exempelvis under lunchtider. 

Byggrätten är något större än nuvarande byggnad och detaljplanen möjliggör en våning till, 

förutom där befintlig gymnastiksal finns som redan idag är högre än resterande delar av 

byggnaden. Detta bedöms som lämpligt då nyttjande av fastighetens mark blir mer 

resurseffektivt i stället för att ianspråkta jungfrulig mark. Högre byggrätt och höjd möjliggör 

ombyggnationer som kan komma att behövas till fastighetens nya användningar. 

Den fristående byggnad som står väster om skolbyggnaden kommer att rivas. 

 

 

 

Figur 10. Dagvattenledningar inom planområdet dimensionerade för 10-årsregn. 
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TRYGGHET  

Genom att en gårdsgata planeras på västra sidan av den tidigare skolbyggnad kommer trafiken 

inom området ledas längs denna gata. För att uppmärksamma människor som vistas i området 

att fordon kan komma att passera är det viktigt att skapa en tydlig körbana för förbipasserande 

fordon. Körbanan bör utformas på sådant vis att höga hastigheter inte uppmuntras, exempelvis 

genom att placera ut någon form av farthinder.  

Utökning av antal parkeringar och angörandet av gårdsgata får inte ske på bekostnad av 

oskyddade trafikanters säkerhet. Befintlig GC-väg ligger precis utanför planområdesgränsen 

och är således avskild från fordonstrafik vilket bedöms som positivt ut trafiksäkerhetssynpunkt. 

GC-vägen går idag bakom den gamla skjutvallen. Stenmuren är i dåligt skick och är på väg att 

falla sönder. Sikten från denna passage är mycket skymd utifrån vilket skapar en otrygg miljö 

ur säkerhetssynpunkt. Muren föreslås därför rivas för att skapa bättre siktlinjer och en 

tryggare passage längs med GC-stråket.  

FRIYTOR  

På fastighet Stadsskogen 2:11 finns två större skogsytor. Den västra skogsytan planeras att 

kvarstå och kan komma till användning som friyta. Den norra skogytan kommer att påverkas 

vid ny tillfart genom fastigheten. Inom resterande delar finns bland annat planer på att 

iordningsställa sådant som höjer trivseln för boende, exempelvis pergola och sittplatser. 

Kommande bostadsgäster bedöms således få god tillgång till friytor i anslutning till bostad.  

NATURMILJÖ 

Stora delar av naturen i området sparas för att fortsätta fungera som stadsnära naturrekreation. 

De omkringliggande naturområdena har lämnats utanför planområdesgränsen i och med att 

dessa har stora rekreationsvärden för människor som bor och vistas i området. Vid sanering av 

skogsområdet utanför planområdet kommer dock stora delar av skogsmarken att avlägsnas. 

Kommunen bör se över lämplig gestaltning av området efter genomförd sanering.  

KULTURMILJÖ  

VÄRDEFULLA BYGGNADER 

Ingen befintlig bebyggelse inom planområdet har bedömts som särskilt kulturellt värdefull. 

Inga planbestämmelser i kulturbevarandesyfte har därför angetts i planen. 

GATOR OCH TRAFIK 

TRAFIKNÄT OCH PARKERINGAR 

Infart till planområdet sker via Molindersväg och Högstadievägen. Idag saknar Högstadievägen 

uppdelning av GC- och fordonstrafik. På sikt kan Högstadievägen komma att utökas med ett 

separat GC-stråk. Trafik upp till fastighet Stadsskogen 2:11 leds via gatan som idag följer 

sydöstra sidan av nuvarande parkeringsyta. Trafiken kommer sedan att ledas genom planlagd 

parkering och vidare in på kvartersmarken. För att säkerställa infart till fastigheten behöver ett 

official- eller avtalsservitut bildas från Högstadievägen fram till fastighet Stadsskogen 2:11. Se 

skiss nedan. 
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Inom kvartersmarken på fastighet Stadsskogen 2:11 planeras en gårdsgata genom området. 

Gårdsgatan kommer dras genom planområdet nordvästra del. Potentiella leveranser till 

äldreboende eller ungdomsboende sker i södra änden av den tidigare skolbyggnaden. I denna 

del skedde mottagning till storkök och leveranser till skolverksamheten när den fortfarande 

bedrevs. 

En parkering om cirka 75 parkeringsplatser föreslås på nuvarande parkering söder om 

Stadsskogsskolan. Storleken av parkeringen utgör ungefär hälften av nuvarande parkeringsyta. 

Inom ytan kan carports uppföras. 

Inom fastighet Stadsskogen 2:11 kan exploatören möjliggöra fler parkeringsytor och på korsad 

mark på plankartan kan carports uppföras. Vid angöring av parkeringar är det viktigt att undvika 

att backning sker från parkeringsplats ut på körbanan där fordon passerar.  

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från 

tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus (boverkets 

byggregler 2011:6, föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 3:122). 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

Befintlig GC-väg längs planområdets östra del upp mot befintligt bostadsområde i norr kommer 

att kvarstå och säkerställs genom planläggning.  

 

 

Figur 17. Skiss över ytor där servitut kan bildas.  
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KOLLEKTIVTRAFIK   

Busshållplatser möjliggörs inte inom planområdet. På kort sikt kan boende inom planområdet 

använda befintliga busshållplatser söderut på Bergslagsvägen. Kommunen har på längre sikt 

ambitioner att flytta busshållplatserna närmare planområdet. 

Befintliga busshållplatser ligger inom 500 meter från planerade bostäder och verksamheter 

inom planområdet. Dessa bedöms således ligga inom ett rimligt gång- och cykelavstånd.  

STÖRNINGAR 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 

Bergslagsvägen passerar cirka 100 meter från planområdet. Planförslaget bedöms inte påverkas 

av rådande bullersituation. 

Figur 18. Skiss över planerade gator, parkeringar och leveranser. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Kommunala dagvattenledningar finns inom planområdet och bedöms vara dimensionerade att 

klara 10-årsregn. Dagvatten ska så långt det är möjligt fördröjas inom planområdet. 

Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för omhändertagande av dagvatten.  

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för VA.  

AVFALLSHANTERING 

Avfallshanteringen sköts av kommunen enligt kommunala riktlinjer för avfallshantering. 

Avfallshantering ska finnas inom 25 meter från bostad. Förutsättningar för detta bedöms finnas 

inom området. 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Linde Energi AB och Telia Skanova Access AB har tele- och värmeledningar i området. Dessa 

ska om möjligt vara kvar vid exploatering, och vid behov av åtgärder bekostas detta av 

exploatören. Ledningarna skyddas med markreservat för underjordiska ledningar.  

PLANBESTÄMMELSER 

ALLMÄN PLATS 

Längs planområdet östra och norra del har användningsbestämmelsen för GC-väg [GÅNG 

CYKEL] lagts ut för att säkerställa befintliga GC-vägens funktion samt möjliggöra en ny GC-

väg tvärs genom områdets norra del.  

I nordöstra delen av planområdet har användningsbestämmelsen för parkmark [PARK] lagts ut 

för att säkerställa grön-/och friytor. Inom dessa områden kan kommunen som markägare 

iordningsställa sådant som ryms inom användningen.  

KVARTERSMARK 

Inom fastighet Stadsskogen 2:11 regleras ett flertal användningsbestämmelser för att 

möjliggöra olika funktioner inom befintlig byggnad.  

Användningsbestämmelsen Bostäder [B] har lagts ut för att möjliggöra bostäder, äldreboende, 

trygghetsboende och/eller ungdomsboende. Användningsbestämmelsen Restaurang [C1] har 

lagts ut för möjligheten att bedriva restaurangverksamhet. Användningsbestämmelsen Kontor 

[K] har lagts ut för att möjliggöra verksamhetslokaler, fritidsföreningar, slöjd och hantverk. 

Användningsbestämmelsen Arkiv [K1] har lagt ut för att möjliggöra ett kommunalt arkiv. 

Runt byggnaden har ett egenskapsområde lagts ut som genererar utökad byggrätt. Högsta 

nockhöjd är fastställd till 12 meter.  

Området runt egenskapsområdet för byggnaden är uppdelat i 13 delar. Delarna redovisas i figur 

19.  
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I del 1 är marken korsad vilket innebär att marken endast får förses med komplementbyggnad 

eller andra anläggningar. Högsta nockhöjd är reglerad till 3,5 meter [h3] och största 

byggnadsarea till 30 m2 [e5].  

I del 2 är marken korsad. Högsta nockhöjd är reglerad till 3,5 meter [h3] och största 

byggnadsarea till 60 m2 [e2]. Bestämmelserna syftar till att möjliggöra exempelvis cykelförråd 

och pergola.   

I del 3 är marken prickad. Prickad mark innebär att marken inte får förses med byggnad. Marken 

får inte heller användas för parkering [n2]. Bestämmelserna syftar till att bibehålla delen som 

friyta.  

I del 4, 5 och 6 är marken korsad, högsta nockhöjd är reglerad till 3,5 meter [h3] och största 

byggnadsarea till 60 m2 [e2]. Bestämmelserna syftar till att möjliggöra exempelvis cykelförråd 

och pergola.  

I del 7 är marken prickad och marken får inte användas för parkering [n2]. Bestämmelsen 

syftar till att bibehålla delen som friyta. 

Figur 19. Uppdelning av områden.  
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I del 8 är marken korsad, högsta nockhöjd är reglerad till 3,5 meter [h3] och största 

byggnadsarea till 60 m2 [e2]. Bestämmelserna syftar till att möjliggöra exempelvis cykelförråd 

och pergola.  

I del 9 är marken korsad, högsta nockhöjd är reglerad till 3,5 meter [h3] och största 

byggnadsarea till 300 m2 [e2]. Bestämmelserna syftar till att möjliggöra exempelvis carports, 

cykelförråd och pergola.  

Del 10 är avsedd att möjliggöra en tillfartsväg genom fastigheten. Inom denna del är marken 

prickad. En bestämmelse om att marken i huvudsak är avsedd för gårdsgata har lagts till [n1].  

I del 11 är marken prickad. Marken får inte förses med byggnad men andra anläggningar tillåts. 

Inom denna del har även markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar [u1] lagts ut 

för att säkerställa befintliga el- och fjärrvärmeledningar.  

I del 12 och 13 har marken prickats och ett markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar [u1] lagts ut för att säkerställa befintliga el- och fjärrvärmeledningar. 

På den södra delen av planområdet har användningsbestämmelsen Parkering [P] lagts ut för att 

säkerställa nuvarande användning. Högsta nockhöjd är reglerad till 3,5 meter [h3] och största 

byggnadsarea till 400 m2 [e4]. Bestämmelserna syftar till att möjliggöra carports.  

Inom delar som enligt det samlade åtgärdsförslaget omfattas av markföroreningar har 

bestämmelser om villkor för bygglov [a1] [a2] lagts ut.   

I sydöstra delen på fastighet Stadsskogen 1:1 finns en befintlig transformatorstation. 

Fastigheten regleras med användningsbestämmelsen Teknisk anläggning [E] och högsta 

nockhöjd om 4 meter [h4]. 

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesbergs kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive 

fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark med 

sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd mm. 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas Q2 2022. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 10 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP  

Lindesbergs kommun är huvudman för allmän plats och kommunal VA-försörjning.  

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Inget mark-exploateringsavtal kommer att tecknas mellan exploatör och kommun.  

Lantmäteriförrättningar i samband med planens genomförande skall bekostas av 

fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. I samband med utökning av 

fastigheten Stadsskogen 2:11 bör servitut för att säkerställa tillfartsväg över Stadsskogen 1:1 

bildas.  
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Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele-, eller elledningar bekostas 

av exploatören. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Området planlagt som parkering på Stadsskogen 1:1 övergår till fastigheten Stadsskogen 2:11. 

Ett official- eller avtalsservitut bildas över Stadsskogen 1:1 för att säkerställa infart till området 

(se figur 17). 

Vid planområdets sydöstra del övergår en mindre del av Stadsskogen 2:11 till Stadsskogen 1:1. 

Avsikten med detta är att planlagd GC-väg och parkmark ska vara kommunal mark med 

kommunalt huvudmannaskap. 

TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Eventuellt nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av exploatör i samband med 

bygglov. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering och 

dagvattenfrågor. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att 

säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.  

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas. 

Dagvattenlösningar ska redovisas i samband med projektering av området. 

ARKEOLOGI  

Om arkeologiska fynd påträffas under genomförandet av detaljplanen ska arbetet upphöra och 

Länsstyrelsen Örebro län kontantas omgående av exploatören. Om en arkeologisk 

undersökning av området blir aktuell ska den bekostas av exploatören. Ingrepp i fornlämning 

regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av 

Länsstyrelsen. 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som 

avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 0,5 

meter. Detta gäller både kvartersmark och allmän plats. 

FÖRORENAD MARK 

Innan bygglov kan ges behöver åtgärder genomföras inom markpartier där människor kan 

komma att exponeras för markföroreningar. Bygglov får inte ges till exploatören förrän denna 

har vidtagit nödvändiga åtgärder för de befintliga markföroreningarna vilket regleras i 

plankartan. Respektive fastighetsägare ansvarar för att åtgärder gällande markförorening 

genomförs. Innan bygglov kan ges ska det tydligt redovisas att markföroreningarna har 

avhjälpts enligt planförslaget. 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Rekommenderad minsta kapacitet i 

markbrandposter är 900–1200 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150–250 

meter. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med 

bygglov. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

BEHOVSBEDÖMNING  

För att bedöma planens miljöpåverkan har en behovsbedömning gjorts.  

Checklistan som behovsbedömningen görs utifrån utgår bland annat från 4§ MKB 

förordningen. Resultatet av behovsbedömningen är att genomförandet av planen inte bedöms 

ge sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ 

miljöbalken behöver upprättas (se bifogad behovsbedömning).  Behovsbedömning med 

tillhörande checklista är framtagen av Samhällsbyggnad Bergslagen 

 

Enligt 4 kap. 34 § i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 

om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande 

påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför 

en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra 

resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter 

beaktats: 

 

• risker för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön 

• påverkan på kulturvärden 

• påverkan på naturvärden 

• påverkan på sociala värden 

• påverkan på materiella värden 

• den totala (kumulativa) effekten av flera mindre negativa effekter 

 

Enligt behovsbedömningen medför inte planförslaget en betydande miljöpåverkan i den 

betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.  

LUFTKVALITET 

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 

mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra 

kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen för 

luftvårdsförbund. Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap miljöbalken där 

tätbebyggt område definieras under 4 § 1. en befolkningskoncentration med mer än 250 000 

invånare, eller 2. en sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att 

utvärdera och kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 

invånare. Dessa krav innefattar inte Lindesberg på någon av punkterna, och därför bedöms inte 

luftkvalitén i denna detaljplan.  

 
VATTENKVALITET 

Slutlig recipient för dagvatten från planområdet är Arbogaån (SE661018-146713). Den 

ekologiska statusen bedöms som måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god 

(Förvaltningscykel 3, 2017 – 2021). Dagvattnet bedöms kunna fördröjas längs befintliga diken, 

gräsytor och skogsområden inom fastigheten (LOD) men även i anslutning till fastigheten 

genom fördröjning nära källan. Bedömningen är att förutsättningar finns för dagvattenhantering 

som inte påverkar MKN för recipienten.  

Avseende de markföroreningar som konstaterats och som behöver åtgärdas kommer 

kvarvarande halter att vara under PSRV och KM. Dessa riktvärden är framtagna med 
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Naturvårdsverkets beräkningsverktyg, i vilket bland annat miljökvalitetsnormer för 

grundvatten ligger till grund för de beräkningar som görs. Halterna inom området kommer att 

underskrida PSRV och KM efter åtgärderna. Det bedöms därför inte som att markföroreningar 

kommer hindra att miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen uppnås. 

Det troliga är att genomförande av planen och åtgärderna jämfört med dagsläget kommer att 

förbättra förutsättningarna för att miljökvalitetsnormer uppnås. 

RISKER OCH SÄKERHET 

En bränslestation ligger på ett avstånd om cirka 250 m från planområdet. Bedömningen är det 

inte finns någon risk för genomförandet av planförslaget. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

PLANAVTAL 

Ett planavtal är tecknat mellan LIBO och Lindesbergs kommun. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

VILLKOR FÖR BYGGLOV  

I enlighet med 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och bygglagen får bygglov eller marklov inte ges till 

exploatören förrän denna har vidtagit nödvändiga åtgärder för de befintliga markföroreningarna 

vilket regleras i plankartan. 

Innan åtgärder får vidtas för att avlägsna befintliga föroreningar ska en anmälan om 

avhjälpandeåtgärd lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, i enlighet med 28 §, 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

MEDVERKANDE 

Samrådshandlingar har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Efter samråd har WSP tagit fram 

granskningshandlingar och antagandehandlingar. I arbetet har tjänstemän från Miljökontoret, 

Mätningskontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

Malena Eriksson Högvall   Isabella Lohse 

Planarkitekt    Enhetschef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §81/22   Dnr: KS 2018/366 

 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 

(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), Lindesberg, 
Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den 
tidigare skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11. I 
byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, äldreboende, 
trygghetsboende och ungdomsboende samt 
föreningsverksamhet, kontor och arkiv. Vidare är syftet att 
befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa 
planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt 
intresse eller när planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare 
allmänhet.  

Lindesbergs kommun beslutade 2018-10-09 att uppdra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att upprätta ny 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. för att ändra användningen 
från nuvarande skolverksamhet till bostäder, med tillhörande 
service. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 28 oktober 
2019 – 24 november 2019. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 9 mars 2022 – 30 mars 2022. 
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Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga 
digitalt på kommunens hemsida samt fysiskt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och på biblioteket i Lindesberg. 

Delegationsbeslut om överlämnande av detaljplanen 
undertecknades 2022-05-04 av byggnadsnämndens ordförande.  

Revideringar efter kommunstyrelsen beredande i april 2022 

Efter beredande KS inkom Länsstyrelsen med synpunkter om 
planen. Dessa revideringar är därmed gjorda: 

 I granskningsutlåtandet har vi lagt till ett stycke om att 
förändringen efter granskning inte anses som en 
väsentlig ändring av planen. S. 2 

 I granskningsutlåtandet har resonemanget angående att 
parkering ej får uppföras på prickmark tagits bort. (s. 6)  

 I plankartan fanns förut två bestämmelser om korsmark 
med olika betydelse, det är nu reviderat och endast en 
bestämmelse om korsmark finns kvar. De områden som 
hade den utgående bestämmelsen om korsmark har 
istället fått prickmark.  

 En bestämmelse om att parkering ej får uppföras har 
lagts till. N2.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
FALAB/LIBO 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivsenheten 
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    KS 2022/103 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår godkänns 
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Nerikes brandkår för 2021 har inkommit till Lindesbergs 
kommun.  
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Nerikes brandkår 

Bilagor: 

Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår 
Revisionsberättelse 2021 Nerikes Brandkår 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår 
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Nerikes Brandkår
Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg,  
Ljusnarsberg, Nora och Örebro samverkar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.

Årsredovisning

2021
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Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Flygolyckan
Den 8 juli 2021 inträffade en av de 
svåraste olyckor som drabbat Örebro 
län i modern tid. Ett mindre flygplan 
med åtta fallskärmshoppare ombord 
havererade direkt efter start på Örebro 
flygplats och alla personer som var 
med i planet förolyckades. 
Räddningsarbetet inleddes med en 
släckinsats av flygplatsens egen rädd-
ningsstyrka. Därefter kunde de omkom-
na tas om hand på ett professionellt, 
systematiskt och effektivt sätt då ett 
stort antal räddningspersonal var på 
plats. Ett arbete som utfördes i en 
mycket god samverkan mellan Nerikes 
Brandkår, ambulanspersonal från Re-
gion Örebro län och polisen. 
Trots att alla involverade gjorde sitt 
yttersta fick vi dessvärre konstatera att 
inget liv gick att rädda och direkt efter 
avslutad insats inleddes ett omfattande 
krisstödsarbete. Här på Nerikes Brand-
kår kopplades kamratstödjarna in. Öre-
bro kommuns POSOM-grupp (psykiskt 
och socialt omhändertagande) stöttade 
anhöriga, närstående och fallskärmsk-
lubben, med stor hjälp av bland andra 
Svenska kyrkan.   

Händelsestatistik
När statistiken analyseras kan vi i stort 
sett förutse antalet händelser som 
kommer att inträffa för räddningstjän-
sten under året. Inom Nerikes Brand-

kårs utryckningsområde hanterar vi 
cirka 3 000 händelser per år, där en del 
typer är ganska konstanta och andra 
kan variera något beroende på till ex-
empel väderlek. 
Utöver tidigare nämnda flygolycka, 
kommer även de anlagda bostadsbrän-
derna som drabbade Sörby i Örebro 
under juni/juli vara starkt förknippat 
med verksamhetsåret 2021. Boende 
i området upplevde ett stort obehag, 
eftersom bränderna anlades nattetid 
och risken att bli innebränd var stor 
på grund av det snabba förloppet från 
upptäckt till övertändning. Polisen lyck-
ade dock gripa en person, vilket med-
förde att bränderna upphörde. 
Trots fortsatt många trafikolyckor kan vi 
ändå notera att skadeutfallet minskat 
väsentligt tack vare säkrare fordon och 
vägar, vilket är positivt. 

Byrsta brandstation växer
Nerikes Brandkårs övningsverksam-
het expanderar och vi är i stort be-
hov av fler lämpliga lokaler; såsom 
omklädningsrum, dusch, lektionssal, 
tvättstuga, pausutrymme och rök-
skyddsverkstad. För att lösa detta har 
en arbetsgrupp på kort tid tagit fram 
ett underlag för utbyggnad av brand-
stationen i Byrsta. Det är nu beslutat 
att byggnationen blir av,  och om allt 
går enligt plan kan tillbyggnaden vara 
klar redan hösten 2022. 

Kostnaden för utbyggnaden av Byrst-
astationen kommer att belasta hela 
förbundet, då styrkor från samtliga 
ägarkommuner kommer att använ-
da anläggningen för utbildning och 
övning. I övrigt bekostas förbundets 
brandstationer av respektive kommun, 
oavsett om de är nybyggda eller äldre.

Brandman på jobbet
För att visa att vi uppskattar engage-
manget från och samarbetet med 
deltidsanställda brandmän (RIB) och 
deras huvudarbetsgivare, har vi under 
senare år hyllat dem i en rikstäckande 
aktivitet på sociala medier. Arbetsgiv-
are som låter sin personal jobba som 
RIB tar ett stort samhällsansvar och 
det finns så klart fördelar med att ha 
brandmän utbildade i förebyggande 
brandskydd, akutsjukvård och krishan-
tering på arbetsplatsen. Det är även 
viktigt att alla våra ägarkommuner 
kliver fram och hjälper till att skapa 
förutsättningar för att deras anställda 
ska kunna vara med i Nerikes Brandkår 
som bisyssla. 
Personalläget för RIB är i stort sett bra, 
förutom vid ett par stationer där det till 
och från är problem med bemanningen 

Österstationen
Under 2021 har följande hänt. En kon-
sult och ett företag har handlats upp 
för att hantera saneringen av den tomt 
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vid Oskarsvägen/Universitetsallén som 
är avsedd för brandstation ”Öster” i 
Örebro. Sanering krävs efter en smitta 
från det gamla gasverket som tidigare 
låg på tomten.
De två arbetsgrupper på Nerikes 
Brandkår som jobbat fram förslag på 
bemanning och lokaldisposition för den 
nya stationen har avslutat och redovi-
sat sitt arbete. En arkitekt kommer nu 
att ta fram ritningar som underlag till 
upphandling av byggandet.

Samverkancentralen (SLC)
Arbetet med den samhällsgemensam-
ma larm- och ledningscentralen, med 
räddningstjänst, polis och SOS Alarm 
under samma tak, påbörjades 2015. 
Det är därför glädjande att vi nu kan 
berätta att bygget pågår för fullt och 
beräknas vara klar för invigning sista 
oktober 2023. 
Byggstarten har föregåtts av en lång 
process av samverkansmöten, där rep-
resentanter från ovanstående aktörer 
har samarbetat även med Försvaret, 
Region Örebro län, berörda länsstyrels-
er, Örebro kommun samt Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap.
I skrivande stund har man nått tredje 
våningen av den 12 800 kvm stora 
byggnaden, där polisen även kommer 
att ha utrymme för andra ändamål 
än larm- och ledning. Blåljusorganisa-
tionerna är idag mycket trångbodda i 

sina egna lokaler och den nya centralen 
är därför efterlängtad av oss alla.

Framtiden
Med siktet inställt framåt har vi fångat 
upp ett antal områden där vi vill lägga 
lite extra fokus.
• Arbetet med jämställdhet och 

mångfald inom räddningstjänsten 
ska prioriteras och en aktivitetsplan 
måste tas fram.

• Den förändrade tillsynsverksam-

heten kräver ny inriktning.
• Den operativa ledningen, Rädd-

ningsregion Bergslagen (RRB), ska 
fortsätta att utvecklas. 

• Vi ska se över kompetensutbild-
ningen för räddningspersonal i 
beredskap.

• Planera för räddningstjänst under 
höjd beredskap.

• Minska miljörisker vid brand-
släckning.

Vi	vill	rikta	ett	varmt	tack	till	alla	medarbetare	och	samverkande	
organisationer	för	ert	engagemang	och	fina	arbete	under	året.

/Ordförande Ameer Sachet och Brandchef P-O Staberyd 

Vardagshjältar i fokus 
Första tisdagen i september är dagen då vi hyllar 
deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare 
med hjälp av kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”.  
Vid flera räddningstjänster runt om i landet publiceras 
inlägg på sociala medier från brandmän på sina ordinarie 
jobb, under hashtaggen #brandmanpåjobbet. Ett 
uppskattat initiativ som kommer från Räddningstjänstens 
riksorganisation för beredskapsfrågor.
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Dagtidspersonal 2021-12-31
Brandchef 1 tjänst
Driftchef Räddningsregion Bergslagen 0,5 tjänst
Räddning 21 tjänster
Olycksförebyggande 10 tjänster
Administration 5 tjänster

Nerikes Brandkårs insatsområde

Heltid
Befäl Styrkeledare + brandmän
Räddningschef 1 pers Örebro 10 pers
Vakthavande befäl 1 pers Byrsta 5 pers
Larmbefäl 1 pers
Regional insatsledare 1 pers
Insatsledare 1 pers

Räddningspersonal i beredskap (RIB)
Lindesberg 6 pers Nora 5 pers
Askersund 5 pers Garphyttan 4 pers
Byrsta 5 pers Odensbacken 4 pers
Fellingsbro 5 pers Pålsboda 4 pers 
Fjugesta 5 pers Vintrosa 4 pers
Frövi 5 pers Finnerödja 3 pers
Guldsmedshyttan 5 pers Vretstorp 3 pers
Kopparberg 5 pers Hjortkvarn 3 pers
Laxå 5 pers

Räddningsvärn - frivillig personal
Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

Nerikes	Brandkår	är	ett	kommunalförbund	som	ansvarar	för	räddningstjänst	och	förebyggande	brand-
skydd	för	sammanlagt	259	863	invånare	i	de	nio	medlemskommunerna	Örebro,	Kumla,	Hallsberg,	Leke-
berg,	Laxå,	Askersund,	Lindesberg,	Nora	och	Ljusnarsberg.	

Beredskap	dygnet	runt	365	dagar	om	året
Inom vårt insatsområde finns 28 brandstationer med minst 98 personer 
i beredskap. Med den frivilliga värnpersonalen inräknad förfogar orga-
nisationen över 130 personer dygnet runt. 

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi har idag sjutton sta-
tioner, och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor 
och jobbar i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att 
de ska vara beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går.

RIB

Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra 
heltidsstyrkor och RIB. Personalen vid våra tio brandvärn har ingen schemalagd 
beredskap, utan hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. 
Här utgår timersättning vid utryckning, övning och materialvård.

VÄRN

På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta jobbar totalt 
ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtids-
personal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, teknik, 
utbilding, övning, operativ planering och administration.

HELTID
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Nerikes	Brandkår	styrs	politiskt	av	en	direktion	med	ledamöter	från	våra	nio	medlemskommuner.	Direktionen	är	
Nerikes	Brandkårs	beslutande,	förvaltande	och	verkställande	organ	och	de	träffades	sju	gånger	under	2021.	

Politisk ledning

Organisation

Räddningsavdelningen an-
svarar för utryckningsverk-
samheten inom Nerikes 
Brandkår, såväl heltid 
som räddningspersonal i 
beredskap (RIB) och värn. 
Här samordnas även HR-
frågor, operativ planering, 
intern utbildning och 
övning för all personal, 
samt teknik och drift för 
alla stationer.

Brandchef	
Per-Ove	Staberyd

Direktion

Revision

	Räddning
Vice brandchef  
Anders Larsson

Operativ	planering,	HR,			
Teknik	och	Övning

Räddningsregion		
Bergslagen

Driftschef Magnus Bern

Operativ	ledning

Olycksförebyggande	
Vice brandchef  
Ulf Smedberg

Brandskydd	och	Utbildning

Administration
Ekonomichef  

Louise Billström

Ekonomi,	automatlarm,	
reception	och	kommunikation

Olycksförebyggande avdel-
ningen arbetar i samverkan 
med andra förvaltningar, 
myndigheter och organisa-
tioner för att genom tillsyn, 
information och utbildning 
förebygga risker i samhäl-
let. Dessutom svarar avdel-
ningen för frågor angående 
sotningsverksamheten i 
våra medlemskommuner.

Administrationen är för-
bundets nav som jobbar 
över hela organisationen. 
Här sköts ekonomi, dia-
rium, växel, administra-
tion kring automatlarm, 
kommunikationsfrågor och 
mycket mer.  Avdelningen 
svarar dessutom för ekono-
mi-, och kursadministration 
åt Brandskyddsföreningen 
Örebro län.

Räddningsregion Bergsla-
gen är en operativ led-
ningssamverkan mellan 17 
räddningstjänstorganisa-
tioner från Dalsland, Värm-
land, Dalarna, Örebro och 
Västmanland. Regionen 
omfattar 42 kommuner 
med 740 000 invånare och 
ledningscentralen ligger på 
brandstationen i Örebro.
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Ansvar och engagemang
Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi 
behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet. 

Respekt
Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem 
vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter. 

Omtanke och trygghet
Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbets-
miljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut. 

Ordning och kvalitet
Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning 
på fordon och material för att bevara en hög kvalitet. 

Handling
Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar 
och har mod att tänka nytt.

Värdeord
Våra	värdeord	fungerar	som	ledstjärnor	i	vardagen.	De	definierar	Nerikes	Brandkårs	organisations-	
kultur,	det	vi	tror	på	och	tycker	är	viktigt.	

A
n
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Res
pe

kt
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nke

Engagemang

Trygghet

Kvalitet
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Handling

Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Ett olycksfritt samhälle
Vår vision är satt med ett mycket långsiktigt 
perspektiv och är vår yttersta målsättning. 

Tillsammans skapar vi trygghet
Med vår verksamhetsidé vill vi betona att 
samverkan, med såväl ägarkommuner som andra 
organisationer, förbund, företag och enskilda, är av 
största vikt för att nå framgång.

Förebygga, rädda och utveckla
Vårt uppdrag är att, i samverkan med andra, hindra 
och begränsa skador på människor, egendom eller 
miljö vid olyckor och vid överhängande fara för en 
olycka. 
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Smittsäker tillsyn
Grundtanken med de nya rutinerna 
vid tillsyn var att så långt som möjligt 
minska antalet personliga möten för att 
minimera risken för smittspridning.

”För att undvika att träffa så många 
aktörer ute på verksamheterna har 
vi erbjudit dem att dela upp besöket 
i två delar; ett digitalt möte via Mic-
rosoft Teams och ett platsbesök med 
så få deltagare som möjligt, förklarar 
brandinspektör Mathias Johansson." 

Tillsyn på förskolor genomfördes ge-
nerellt under kvällstid, eller när barnen 
hade utelek och lokalerna i det när-
maste var tomma. Vilket i stort sett 
fungerade bra, förutom att ärendegån-
gen blev längre, eftersom det digitala 
mötet och besöket på plats inte alltid 
genomfördes under samma dag.
För att skydda personer i riskgrupp 
gjordes uppehåll för tillsyn vid vissa ob-
jekt inom vård- och omsorgsboenden 
samt vid särskilt skyddade boenden. 
Även hotell- och restaurangbranschen, 

Brandskyddsenheten fick tänka om

som drabbats hårt av pandemin, pri-
oriterades bort, och likaså verksam-
heter som inte tillät externa besök och 
industrier som fått permittera stora 
delar av arbetskraften.
Under våren 2021 genomfördes istäl-
let den största delen av tillsynerna (ca 
80%) inom den kommunala sektorn 
samt vid kyrkor, kulturbyggnader och 
butiker. Övriga verksamheter tillsyn-
ades närmare sommaren då smittsprid-
ningen hade gått ner. 
Tillsynsverksamheten lades ner helt un-
der cirka en och en halv månad mellan 
april och maj då smittspridningen var 
som störst, men under hösten har det 
rullat på mer som tidigare och 2021 
genomförde Nerikes Brandkår totalt 
255 tillsyner. 

Ordning på register
Brandingenjör Charlotte Wiberg 
började på Nerikes Brandkår i februari 
2021; då tillsynsarbetet låg på is på 
grund av coronapandemin. Hon fick då 

På grund av den pågående coronapandemin har Nerikes Brandkårs tillsynsverksamhet fått lov att ställa 
om och hitta nya arbetssätt för att kunna genomföra säkra platsbesök. 

uppdraget att jobba med bland annat 
registervård i våra verksamhetssystem. 
Ett jättejobb som kommer att under-
lätta det administrativa arbetet för all 
personal som använder systemen. 

Tillsynsplan
Ett annat betydande arbete som har 
gjorts under året är den nya tillsynsplan 
som Charlotte och kollegan Martin 
Spjuth har tagit fram tillsammans med 
resten av enheten. Ett styrande doku-
ment som beskriver hur tillsynsverk-
samheten ska fungera inom Nerikes 
Brandkår. Bakgrunden till dokumentet 
är de nya föreskrifter som kommit från 
Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB).  

Vad	är	tillsyn?
Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera brandsäkerheten i lokaler 
och verksamheter samt att fastighetsägare eller hyresgäster uppfyller 
kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brand-
farliga och explosiva varor (LBE). 
Nerikes Brandkår utför tillsyn på uppdrag av förbundets medlems-
kommuner. I lagen finns inga klara regler om hur ofta tillsyn ska ge-
nomföras på olika slags objekt, utan vi bedömer behov och intervall i 
varje enskilt fall.
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Styrning och uppföljning av verksamheten

Inriktingsmål 
Inriktningsmålen	för	Nerikes	Brandkår	speglar	direktionens	politiska	prioriteringar	och	tar	ut	riktningen		
för	organisationen	under	mandatperioden.	Till	inriktningsmålen	kopplas	sedan	mätbara	prestationsmål	
så	att	vi	lättare	ska	kunna	prioritera,	följa	upp	och	utvärdera	vår	verksamhet.	

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 28 
olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås inom högst 10 minuter. 
Specialutrustning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre 
ledningsstöd finns dygnet runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt. 

Information, utbildning och tillsyn är viktiga instrument som underlättar för 
medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta kan ses vid exempelvis 
inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i ett tidigt skede, 
eller utför hjärt-lungräddning innan räddningspersonal är på plats. 

Detta är en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår bildades. 
Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om man förfogar över en 
större verksamhet. Här är samverkan och utveckling nyckeln till förbundets 
framgång. Att tänka nytt har gett stor effekt då det gäller att utveckla 
verksamheten.

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation och utbildning 
verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig stolta över att arbeta vid 
Nerikes Brandkår.

Medarbetare	inom	Nerikes	Brand-
kår	har	erforderlig	kompetens	
samt	känner	trygghet,	yrkesstolt-
het	och	trivsel	i	sitt	arbete.

I	mötet	med	Nerikes	Brandkår	
känner	människor	att	de	får	det	
stöd	och	den	hjälp	situationen	
kräver.	

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp och det stöd 
man får av oss. Genom  att möta människor där de är och vara ödmjuka inför 
situationen kan vi skapa förtroende.

Medborgarna	i	våra	medlems-
kommuner	har	förmågan	att	själva	
förebygga	och	minska	effekterna	
av	oönskade	händelser.

Människor	som	bor	eller	vistas	i	
våra	medlemskommuner	känner	
sig	trygga	och	har	ett	likvärdigt	
skydd	mot	olyckor.	

Verksamheten	bedrivs	effektivt		
och	miljömedvetet	i	största	
möjliga	samverkan	utifrån	med-
borgarnas	behov.
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Prestationsmål
För att uppnå förbundets vision för verksamheten har vi satt upp elva prestationsmål som tar avstamp  ur 
inriktningsmålen satts upp. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas 
som delvis uppfyllt krävs att måluppfyllelsen är minst 50%. 

Vi	ska	ha	en	säker	arbetsmiljö,	och	under	2021	ska	fokus	ligga	på	att	förbättra	uppföljningsarbetet.

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

• Implementera RIA (Räddningstjänstens 
Informationssystem om Arbetsmiljö).

• Skapa rutiner för utredning av tillbud 
och arbetsplatsolyckor.

• Stimulera till rapportering av tillbud och 
arbetsskador genom att stödja rekryte-
ring och utbildning av skyddsombud.

Uppföljning av ge-
nomförda aktivite-
ter vid årets slut.

Målet är uppfyllt.
RIA är igång och används av heltidsper-
sonal. Händelseanmälningar från RIB 
och värn läggs in i systemet av HR-en-
heten.

Vi	ska	ha	delaktighet	och	en	bra	förändringsprocess	inom	förbundet.

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

Upprätta samverkansavtal mellan arbetsgi-
vare och fackliga organisationer.

Undertecknat avtal 
ska finnas på plats 
innan årets slut.

Målet är inte uppfyllt.
Förhandling avseende samverkansavta-
let pågår. Alla fackförbund utom ett har 
sagt okej.

Vi ska nyttja våra administrativa resurser så effektivt som möjligt och minska analoga arbetssätt och processer.

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

• Integrera verksamhetssystemet Daeda-
los med lönesystemet Hogia gällande 
debiteringsunderlag.

• Utbildning i valda verktyg inom MS 365.
• Uppdatering av tidrapporteringssyste-

met Flex.
• Lägga över avtal och styrdokument i 

SharePoint.

Uppföljning av ge-
nomförda aktiveter 
vid årets slut.

Målet är uppfyllt.
Integration av debiteringsunderlag från 
Deadalos till Hogia är klar. Från och med 
januari 2022 körs årsavgiften för auto-
matiska brandlarm digitalt. 
Under våren skedde digitala utbildning-
ar i SharePoint. Digitala utbildningar i 
Teams genomfördes under hösten. 
Uppdatering av Flex-systemet är klart. 
Övergången till SharePoint avseende 
gemensamma dokument bedöms vara 
klar. Dock är detta ett pågående arbete 
som kommer att fortsätta utvecklas. 

Vi	ska	utbilda	så	många	invånare	som	möjligt	inom	vårt	förbunds	geografiska	område

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

• Teckna två nya avtal gällande utbildning i 
grundläggande brandkunskap (GBK) och 
hjärtstopp (HLR) för personalen i våra 
medlemskommuner.

• Teckna avtal med en ny företagskund.
• Erbjuda utbildningen Upp i rök till alla 

elever som går årskurs 7 i våra medlem-
skommuner.

Avstämning av 
nytecknade avtal 
och genomförda 
utbildningar vid 
årets slut.

Målet är inte uppfyllt.
Inga nya avtal är tecknade för medlems-
kommunerna. 
Inga nya avtal är tecknade för före-
tagskunderna i vårt förbund. 
Alla elever i årskurs 7-9 har erbjudits 
utbildningen Upp i rök digitalt. 



§70/22 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår - KS 2022/103-4 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår : Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår

12

Förvaltningsberättelse

Vi	ska	årligen	utföra	tillsyn	enligt	lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE). 

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

Utföra 350 tillsyner under 2021. Antal utförda tillsy-
ner vid årets slut

Målet är delvis uppfyllt.
255 tillsyner är utförda under 2021. Den 
huvudsakliga orsaken till att målet inte 
nåtts är corona-pandemin. Tillsynsverk-
samheten lades ner 1,5 månad under 
våren då smittspridningen var hög och 
arbetssättet anpassades för att tillsyn 
ändå ska kunna utföras under pandemin 
på ett säkert sätt.

Vi ska förstärka vår insatsförmåga vid särskilt riskfyllda anläggningar och prioriterade tätortsområden i Örebro. 

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

• Bistå verksamheter som är klassade som 
farliga verksamheter enligt LSO 2:4 med 
information och råd så att samtliga verk-
samheter lämnar in insatsplaner enligt 
framtagen mall. 

• Ta fram insatsplaner för underjordsgara-
ge och större P-hus i Örebro tätort. 

• Revidera och komplettera områdeskar-
tor för prioriterade områden i Örebro 
tätort.  

Uppföljning av ge-
nomförda aktiveter 
vid årets slut. 

Målet är inte uppfyllt.
Aktiviteten avseende 2:4-verksamheter 
anses i princip klart då flertalet av dessa 
nu har uppdaterade insatsplaner. Under 
2022 och framåt kommer Operativa 
enheten att arbeta med Brandskydd-
senheten för att genom tillsyn nå de 
verksamheter som släpar efter.
Aktiviteten gällande insatsplaner för 
underjordsgarage är inte uppfyllt utan 
skjuts till 2022; arbetet är påbörjat.
Aktiviteten med områdeskartor för prio-
riterade områden i Örebro tätort är inte 
uppfyllt; arbetet är påbörjat.

Vi ska genomföra samtliga räddningsinsatser med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

• Planera för att kunna omhänderta större 
mängder kontaminerat släckvatten.

• Begränsa  skumanvändningen genom att 
ta bort förmågan från stationer där den 
inte behövs.

• Utreda alternativa släckmedel för att i 
så stor utsträckning  som möjligt ersätta 
skum och möjliggöra effektiv släckning 
av batteribränder. 

Uppföljning av ge-
nomförda aktiveter 
vid årets slut. 
Framtagande av 
beslutsunderlag 
för att kunna gå 
vidare med even-
tuella åtgärder. 

Målet är delvis uppfyllt.
Ingen räddningsinsats under det gångna 
året har föranlett miljöpåverkan. Med-
vetenheten hos befäl är mycket hög och 
taktik anpassas många gånger utifrån 
miljöpåverkansaspekten.
Aktiviteterna har däremot inte genom-
förts i sin helhet, mycket till följd av att 
nationell vägledning inom området ännu 
inte kommit ut (planerat för hösten  -21). 

Vi ska skapa och tydliggöra operativa ansvarsområden inom enheterna Operativ planering och Övning. 

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

Definiera tydliga operativa ansvarsområden 
och ansvarig inom respektive enhet, samt 
göra denna arbetsfördelning känd inom 
organisationen. 

Uppföljning vid 
årets slut huruvida 
arbetsfördelning-
en är känd bland 
berörd personal. 

Målet är delvis uppfyllt.
Operativa funktionsområden har defi-
nierats, men ännu inte kommunicerats 
ut till samtliga berörda eller gjorts känt 
inom hela organisationen. Beräknas vara 
klart första halvan av 2022.
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Vi ska säkerställa den operativa förmågan hos räddningsledare vid Nerikes Brandkår.

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

• Likrikta arbetssätten.
• Kvalitetssäkra insatsledare och styrkele-

dare heltid.

Uppföljning av ge-
nomförda aktiveter 
vid årets slut. 

Målet är delvis uppfyllt.
På grund av pandemin har aktiviter 
inte genomförts i planerad omfattning. 
Utbildning för olika kategorier av befäl 
samt kvalitetssäkring med uppföljande 
återkoppling har ändå genomförts och  
även befälsövningsdagar ligger till grund 
för en likriktning och samsyn. 
Kvalitetssäkring för insatsledare har ge-
nomförts med datasimulerade insatser.  
Alla Nerikes Brandkårs insatsledare har  
godkänts. 

Vi ska öka utryckande personals medvetenhet om risker i arbetet.  

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

Utbildning inom riskområde kemdykning 
och framförande av tunga fordon ska prio-
riteras.

Antal genomförda 
riskbedömningar 
enligt handlings-
plan. Avstämning 
av utbildningsbe-
hov kontra genom-
förda utbildningar. 

Målet är delvis uppfyllt.
Den nya kemdykarrutinen är beslutad i 
samverkan. Under hösten har enheten 
genomfört en utbildning utifrån kemdy-
karrutinen för alla kemdykande brand-
män; med särskild betoning på riskerna.
Riskbedömning vid framförande av 
tunga fordon är inte klar. Riskerna är 
identifierade och arbetet fortsätter 
under 2022.
Antalet genomförda riskbedömningar i 
grupperna har inte visat önskat resultat, 
trots ytterligare utbildning i grupperna 
avseende vikten av dokumenterad risk-
bedömning innan varje övning, 

Vi ska ha fungerande och trygga fordon, samt tillgång till säkert räddningsmaterial i enlighet med beslutad förmåga för 
respektive station. 

Aktiviteter Uppföljning Resultat Måluppfyllelse

• Ersätta äldre radioutrustning med 
analog skadeplatsradio på samtliga 
stationer. 

• Likrikta materialbenämningarna på 
räddningsmaterial.

• Undersöka möjligheten att installera 
Daedalos Resurs i syfte att tydligare kom-
municera status på fordon och material. 

• Under en treårsperiod byta ut Brissman-
hjälmar mot Drägerhjälmar

• Kvalitetssäkra vårt förebyggande for-
donsarbete. 

Uppföljning av ge-
nomförda aktiveter 
vid årets slut. 
Det förebyggande 
fordonsarbetet 
ska kvalitetssäkras 
genom kontroll av 
antalet genomför-
da besiktningar 
kontra antalet 
ombesiktningar 
(max 10%). 

Målet är delvis uppfyllt.
Analog skadeplatsnära radio är utbytta 
på alla stationer. 
Arbetet med att likrikta materialbenäm-
ningarna på räddningsmaterial är klart.
Arbetet med att digitalisera dokumen-
tationen kring våra fordon och material 
genom Daedalos Resurs har påbörjats 
och arbetet fortsätter under 2022. 
Den treårsplan som satts upp för utbyte 
av Brissman hjälmar till Drägerhjälmar 
kommer att hållas. 
Mängden ombesiktningar per sista de-
cember är 8 %, vilket är lägre än de 10% 
som angetts i målsättningen. 
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Mål kopplat till god ekonomisk hushållning
I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska använ-
das där de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella 
och tekniska resurser ska användas på ett sätt som är hållbart över tid. 

Personalomsättningen	för	räddningspersonal	i	beredskap	(RIB)	ska	understiga	10%.

Aktivitet Resultat Måluppfyllelse

• Fortsätta arbetet med att förbättra den 
fysiska arbetsmiljön på våra RIB-sta-
tioner.

• Uppmärksamma huvudarbetsgivarna 
till vår RIB.

Målet är uppfyllt.
Personalomsättningen på helår 2021 är 7,8% för RIB. 

Renoveringar av RIB-stationer fortgår, dock inte alltid i önsk-
värd takt. 

En ny lättare skogsbrandutrustning har tagits fram för att 
göra arbetet under skogsbrand mindre tungt. 

Lokalt har vissa arbetsgivare uppvaktats. En dialog förs med 
Askersunds kommun angående den ofta förekommande 
underbemanningen på RIB-stationen i Askersund.

Förbundets	fordon	ska	vara	ändamålsenliga	och	enhetliga	inom	hela	förbundet.

Aktivitet Resultat Måluppfyllelse

• Investeringsplanen ska följas för att 
undvika onödiga kostnader och drift-
stopp.

Målet är inte uppfyllt.
Flera av de senaste upphandlingarna av räddningsfordon 
har överklagats och hamnat i förvaltningsrätten. Det är idag 
mer regel än undantag att någon överklagar den offentliga 
upphandlingen. Det händer till och med att företag som inte 
ens har lämnat anbud överklagar. Detta är ett mycket stort 
problem för vår verksamhet som stjäl oerhört mycket arbets-
tid. Hela vår investeringsbudget riskerar att dras ut över tid 
och beredskapen kan i slutändan bli påverkad. 

Vi ser att det finns två orsaker till att fordonsplanen inte har 
kunnat verkställas. Chassileverantörer har svårt att leverera 
på grund av Corona samt brist på halvledarkomponenter. 
Överprövning av upphandling som tar lång tid. På grund av 
att vissa typer av fordon går före i kön (t.ex. elbilar) får de 
fordon vi har beställt stå tillbaka. 

Idag väntar vi på besked från en chassileverantör om det 
finns möjlighet att beställa och få leverans under 2022. 
Vi väntar in två ledningsfordon, tre transportbilar och en 
släckbil.

Att	inom	tilldelade	medel	upprätthålla	beslutad	beredskapsorganisation

Aktivitet Resultat Måluppfyllelse

• Se över övertaligheten som kan upp-
stå under vissa pass.

• Se över rutinerna för bemanning av 
extra pass inom Räddningsregion 
Bergslagen (RRB).

Målet är inte uppfyllt.
Beslut har fattats om en byggnation av en ny station på Öster 
i Örebro. Vi koncentrerar oss nu på att bemanningsmässigt 
sätta en ny och effektiv organisation när Österstationen står 
klar.

Verksamhetsmål
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Finansiella	mål

Kommunalförbundet	ska	hushålla	med	resurserna	och	sträva	efter	att	få	ut	så	mycket	som	möjligt	av	varje	satsad	krona.

Mål Resultat 2021 2020 Måluppfyllelse

Verksamhetens nettokostnad ska understi-
ga medlemsbidraget.

Nettokostnad (tkr) -175 969 -174 185

Medlemsbidrag (tkr) 180 810 177 868

Förhållande i procent 97,3% 97,9%

Ekonomisk	hushållning	handlar	om	att	styra	ekonomin,	både	i	ett	kortare	och	i	ett	längre	perspektiv.	Om	kostnaderna	i	
ett	längre	perspektiv	överstiger	intäkterna	innebär	det	att	kommande	generationer	får	betala	för	denna	överkonsumtion.

Mål Resultat 2021 2020 Måluppfyllelse

Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig 
avkastning på finansiella tillgångar ska 
överstiga inflationen, mätt som statslåne-
räntan +0,5% i enlighet med kommunal-
förbundets finanspolicy.

Årets avkastning real. och oreal. (tkr) 1 894 1 878

Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5% 0,66% 0,43%

Årets avkastning, real. och oreal. 4,6% 5,3%

Självfinansiering

Mål Resultat 2021 2020 Måluppfyllelse

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska 
överstiga 100%, dvs finansieras med egna 
medel. Självfinansieringsgraden mäts som 
den löpande verksamhetens kassaflöde i 
relation till totalt kapitalbehov.

Kassaflöde från den löpande vht (tkr) 12 815 11 752

Kassaflöde från investerings.vht (tkr) 11 036 7 037

Självfinansiering 116% 167%

Storleken	på	eget	kapital

Mål Resultat 2021 2020 Måluppfyllelse

Det egna kapitalet bör minst motsvara 
självrisken för den största medlemskom-
munen då staten täcker kostnadskrävande 
insatser enligt lagen om skydd mot olyckor.

Eget kapital per 31 december (tkr) 28 761 22 044

Självrisk Örebro kommun 6 541 6 322

Det händer att även administrationen tar sig 
tid att lämna kontoret. Här utanför vår fina 
brandstation i Lindesberg. 
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Trots att corona-pandemin fortsatt har legat som ett lock över Nerikes Brandkårs externa utbildnings-
verksamhet har enheten i det stora hela lyckats nå sina mål även under 2021. 

"I slutet av 2020 började vi ta fram digitala utbildningar 
för att kunna hålla igång utbildningsverksamheten via den 
digitala plattformen MS Teams, berättar enhetschef Tony 
Ärlegård. Vi lyckades även få loss en lokal på brandstatio-
nen i Örebro som vi byggde om till studio, och därifrån 
har vi kört brandutbildning för drygt 3 300 personer. 
Det digitala konceptet har visat sig fungera utmärkt 
och responsen har varit mycket bra. Fokus har legat på 
utbildningar i brandkunskap, eftersom hjärt-lungräddning 
innehåller så många viktiga praktiska moment där det är 
svårt att kontrollera kvalitén på det vi lär ut om det inte 
sker på plats, avslutar Tony." 

Örebro kommuns skol- och förskolepersonal har under våren 
utbildas i grundläggande brandkunskap tre dagar i veckan och 
övriga dagar har det funnits utrymme för kurser i Heta arbeten, 
systematiskt brandskyddsarbete m.m.  Även ett stort antal hög-
stadieelever har fått möjlighet att digitalt gå den kostnadsfria 
utbildningen Upp i rök, där vi tar upp konsekvenser av anlagda 
bränder och eleverna får diskutera kring sitt eget beteende och 
handlande.
Inte alla kunder har velat, eller haft möjlighet att, ställa om till 
digital utbildning. Några har valt att boka av, men efter somma-
ren har vi även kunnat hålla utbildning på plats ute hos kund, 
om det har varit möjligt att följa rekommenderade smittskydd-
såtgärder.
Under hösten har enheten utökats med ytterligare en utbildare 
på halvtid och studio nummer två kommer att stå klar i början 
av 2022, för att vi ska klara av att tillgodose det ökade behovet 
av digitala utbildningar.

Digital utbildning blev en fullträff

Digital utbildning Antal personer

Grundläggande brandkunskap 963

Systematiskt brandskyddsarbete 90

Heta arbeten 229

Upp i rök 1 953

Övrig information 73

Totalt 3	308

Utbildning på plats Antal personer

Grundläggande brandkunskap 380

Systematiskt brandskyddsarbete 19

Hjärt-lungräddning 327

Akutsjukvård 84

Vägvisare 101

Hjälp på väg 12

Civil insatsperson 6

Avtalskunder 200

Totalt 1	129
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Ett bra övningsår
Övningsenheten	på	Nerikes	Brandkår	har	haft	ett	bra	år	och	hunnit	med	en	hel	del,	trots	pandemin	
och	dess	restriktioner.	Här	följer	ett	axplock	från	övningsåret	2021.

”En stor anledning till att de flesta övningarna har genomförts  
enligt plan är att medarbetarna på övningsenheten har varit  
flexibla och gjort ett mycket bra jobb med att anpassa utbild- 
ningarna till rådande förhållanden, säger enhetschef Per Lindgren”

Huseldning
Under 2021 har vi fått bättre möjlighet 
att elda fastigheter i övningssyfte och 
har därför utbildat ett antal instruk-
törer inför kommande övningar. 
Efter att ha gått en fyra dagars ut-
bildning, under ledning av “brand-
gurun” Lars Axelsson, avslutade våra 
huseldningsinstruktörer kursen med 
en praktisk examination. Syftet var att 
elda huset på rätt sätt för att få ut så 
många övningsmoment som möjligt, 
och utöver de tio instruktörerna var 
även fyra brandmän på plats för att 
hålla huset från att brinna ner mellan 
de olika momenten. 

RIB-dagar 
Enhetens satsning på heldagsutbild-
ningar för RIB inne på Örebrostationen 
visade sig vara en bra idé. Tio stationer 
nappade på erbjudandet om utbildning 
i rökdykning, trafikolycka, sjukvård och 
motorkap/tigersåg under ledning av 
instruktörer från heltidspersonalen. 
Utvärderingen var mycket positiv och vi 
kör vidare med detta under 2022. Den-
na gång vill alla stationer vara med och 
kommer då även utbildas i AOSP (Akut 
Omhändertagande Suicidal Person).

PPV för effektivare insatser
Under våren har metoderna utvecklats 
och kunskapsnivån höjts avseende 
användande av fläktar för att ventilera 
ut rök vid bränder; även kallat PPV. 
Under vecka 21 genomfördes in-
satsövningar med samtliga skiftlag på 
heltiden och under hösten har instruk-
törerna fyllt på med kunskap hos Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som 
ligger i framkant med denna metod. 

Kemdykarinstruktion
En ny kemdykarinstruktion har tagits 
fram och heltidspersonalen har utbil-
dats med fokus på riskerna med kem-
dykning. Vi har även gjort en mall av-
seende riskbedömning vid gruppernas 
egna övningar. En sådan riskbedömning 
ska alltid göras, men vi kan se att det 
ligger ett fortsatt arbete med imple-
mentering framför oss.

Kvalitetssäkring för IL
Under vecka 50 genomförde Övning-
senheten, tillsammans med Cecilia Wi-
jkmark Hammar och Sune Fankvist från 
Virtuell Simulering, en kvalitetssäkring 
av insatsledarna i Örebro och Östra 
Bergslagen. 

Totalt testades 18 insatsledare genom 
ett teoretiskt prov och två olika simul-
eringsövningar i virtuell miljö. En myck-
et bra metod och så nära verkligheten 
man kan komma med en digital övning. 
Under 2022 riktar vi in oss på att 
kvalitetssäkra även styrkeledare och 
arbetsledare på heltid och RIB.

Grundutbildning för RIB
Under året har det genomförts 11 
”GRIB-veckor”, vilket är några färre än 
tidigare år. Under 2022 beräknar vi 
genomföra 16 veckors utbildning vilket 
är mer i linje med genomsnittet.
Vi har även sett över innehållet för 
och längden på repetitionsveckor för 
personal som återkommer i tjänst efter 
längre frånvaro, vilket mynnat ut i en 
anpassad utbildning beroende av kom-
petens. 

Vajerräcke 
All heltidspersonal har fått utbildning 
gällande risker för räddningstjänst i 
samband med händelser där fordon åkt 
in i vajerräcke. 
Ambitionen är att även RIB ska få ta del 
av detta under 2022.
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Utryckningsstatistik 

Antal händelser per kommun 2020 års siffror inom parentes

Händelse Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Totalt

Brand i byggnad 19 (23) 20 (27) 30 (14) 10 (8) 9 (9) 47 (54) 11 (5) 13 (10) 156 (168) 315 (318)

Brand i skog/mark 12 (9) 5 (9) 3 (4) 8 (9) 4 (7) 9 (22) 3 (6) 2 (8) 31 (30) 77	(104)

Brand i fordon/fartyg 5 (3) 11 (12) 9 (11) 8 (2) 3 (4) 11 (10) 4 (4) 5 (5) 61 (76) 117	(127)

Brand i avfall/återvinning 4 (1) 2 (4) 5 (2) 2 (0) 0 (2) 2 (11) 2 (2) 0 (4) 26 (33) 43	(59)

Trafikolycka 40 (41) 38 (27) 52 (30) 32 (20) 21 (23) 50 (49) 18 (10)  22 (20) 217 (182) 490	(402)

Utsläpp av farligt ämne 0 (1) 1 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (0)  3 (6) 7	(11)

Begränsat läckage av drivmedel/olja 7 (16) 4 (10) 5 (1) 1 (1) 2 (2) 9 (11) 2 (1) 3 (4) 30 (45) 63	(91)

Hjärtstopp 9 (3) 12 (10) 5 (11) 2 (7) 4 (4) 15 (18) 7 (14) 8 (11) 17 (26) 79	(104)

Drunkning/tillbud 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 7 (5) 15	(9)

Hiss, risk/utan risk för personskada 0 (2) 0 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 8 (6) 10	(12)

Fastklämd person 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 1 (0) 0 (0) 4 (3) 5	(8)

Suicid/försök 2 (3) 7 (2) 7 (2) 2 (0) 0 (1) 5 (1) 1 (0) 3 (1) 40 (20) 67	(30)

Annan nödställd person 1 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 1 (0) 2 (3) 0 (1) 0 (0) 9 (7) 13	(14)

Nödställt djur 1 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 7 (8) 10	(14)

Automatlarm utan brandtillbud 28 (37) 65 (35) 92 (74) 27 (39) 27 (27) 98 (134) 18 (28) 24 (29) 630 (500) 1	009	(903)

Annan händelse utan risk för skada 28 (16) 15 (10) 18 (23) 11 (2) 3 (7) 12 (7) 8 (8) 9 (8) 115 (105) 219	(186)

Passning ¹ 0 (-) 0 (-) 70 (-) 1 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 65 (-) 136	(-)

Övrigt ² 21 (21)  23 (16) 13 (62) 11 (8) 4 (6) 118 (96) 11 (16) 10 (13) 90 (87) 301	(325)

Totalt 177	(182) 204	(166) 312	(240) 115	(96) 79	(94) 384	(423) 87	(96) 102	(113) 1	516	(1	307) 2	976	(2	717)

Antalet	utryckningar	är	oftast	ganska	lika	år	från	år.	Så	även	2021	i	jämförelse	med	2020.	Det	som	ut-
märker	sig	under	året	är	att	vi	haft	108	fler	automatiska	brandlarm	än	i	fjol	samt	en	märkbar	ökning	av	
trafikolyckor.	Här	presenterar	vi,	i	två	olika	tabeller,	statistik	för	antal	händelser	per	kommun	och	antal	
utryckningar	per	kommun.	

Att	antalet	händelser	inte	totalt	är	detsamma	som	antalet	utryckningar	beror	på	att	fler	stationer	kan	
rycka	ut	till	en	och	samma	händelse.

• Under året har vi ryckt ut på 490 trafikolyckor. Noterbart är att det var 85 lastbilar inblandade i dessa olyckor, där det 
normalt brukar vara ca 50. De största vägarna (90-110 km/h) är de säkraste där inga dödsolyckor noterats och antalet 
skadade är färre. Det mest skadedrabbade sträckorna är istället  "70-vägarna" där fyra personer förolyckats och 61 har 
skadats under 2021. 

• Antalet automatlarm utan brandtillbud ökade med drygt 100 under 2021. Här är matlagning den vanligaste orsaken och 
endast 8% av alla automatlarm vi får visar sig vara skarpa larm.

• Att värnet i Hammar nära på dubblerat antal larm jämfört med 2020 beror på att de under året stöttat stationen i Asker-
sund, då de i sin tur haft problem att hålla beredskap på grund av vakanser.

¹ Passning innebär att en styrka står i beredskap att täcka upp för den styrka som redan är ute på en händelse.
² Rubriken Övrigt redovisar händelser som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO,  t.ex. vattenläckage och bärhjälp åt ambulansen.
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Händelse Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Totalt

Brand i byggnad 19 (23) 20 (27) 30 (14) 10 (8) 9 (9) 47 (54) 11 (5) 13 (10) 156 (168) 315 (318)

Brand i skog/mark 12 (9) 5 (9) 3 (4) 8 (9) 4 (7) 9 (22) 3 (6) 2 (8) 31 (30) 77	(104)

Brand i fordon/fartyg 5 (3) 11 (12) 9 (11) 8 (2) 3 (4) 11 (10) 4 (4) 5 (5) 61 (76) 117	(127)

Brand i avfall/återvinning 4 (1) 2 (4) 5 (2) 2 (0) 0 (2) 2 (11) 2 (2) 0 (4) 26 (33) 43	(59)

Trafikolycka 40 (41) 38 (27) 52 (30) 32 (20) 21 (23) 50 (49) 18 (10)  22 (20) 217 (182) 490	(402)

Utsläpp av farligt ämne 0 (1) 1 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (0)  3 (6) 7	(11)

Begränsat läckage av drivmedel/olja 7 (16) 4 (10) 5 (1) 1 (1) 2 (2) 9 (11) 2 (1) 3 (4) 30 (45) 63	(91)

Hjärtstopp 9 (3) 12 (10) 5 (11) 2 (7) 4 (4) 15 (18) 7 (14) 8 (11) 17 (26) 79	(104)

Drunkning/tillbud 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 7 (5) 15	(9)

Hiss, risk/utan risk för personskada 0 (2) 0 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 8 (6) 10	(12)

Fastklämd person 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 1 (0) 0 (0) 4 (3) 5	(8)

Suicid/försök 2 (3) 7 (2) 7 (2) 2 (0) 0 (1) 5 (1) 1 (0) 3 (1) 40 (20) 67	(30)

Annan nödställd person 1 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 1 (0) 2 (3) 0 (1) 0 (0) 9 (7) 13	(14)

Nödställt djur 1 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 7 (8) 10	(14)

Automatlarm utan brandtillbud 28 (37) 65 (35) 92 (74) 27 (39) 27 (27) 98 (134) 18 (28) 24 (29) 630 (500) 1	009	(903)

Annan händelse utan risk för skada 28 (16) 15 (10) 18 (23) 11 (2) 3 (7) 12 (7) 8 (8) 9 (8) 115 (105) 219	(186)

Passning ¹ 0 (-) 0 (-) 70 (-) 1 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 65 (-) 136	(-)

Övrigt ² 21 (21)  23 (16) 13 (62) 11 (8) 4 (6) 118 (96) 11 (16) 10 (13) 90 (87) 301	(325)

Totalt 177	(182) 204	(166) 312	(240) 115	(96) 79	(94) 384	(423) 87	(96) 102	(113) 1	516	(1	307) 2	976	(2	717)

Heltid 2021 2020

Örebro 1 370 1 353 
Byrsta 491 420
Summa 1 861 1 773 

RIB

Askersund 140 163
Byrsta 23 43 
Fellingsbro 132 108 
Finnerödja 28 20
Fjugesta 59 73
Frövi 100 124
Garphyttan 81 28 
Guldsmedshyttan 52 69 
Hjortkvarn 28 17 
Kopparberg 93 102 
Laxå 99 90 
Lindesberg 146 176 
Nora 105 119 
Pålsboda	 39 37
Odensbacken 69 52 
Vintrosa 70 65
Vretstorp 36 19
Summa 1 300 1 305 

Räddningsvärn

Glanshammar 47 42 
Hammar 40 23 
Hasselfors 20 11 
Mariedamm 13 12 
Järnboås 11 7
Olshammar 5 4 
Ramsberg 15 20
Rockhammar 11 14 
Vedevåg 15 17
Vinön 2 7 
Summa 179 157 

Totalt 3 340 3 235

Antal utryckningar per station

• Även Garphyttan sticker ut i statistiken med sina 81 utryck-
ningar jämfört med 28 i fjol. Det har sin förklaring i att de 
hjälpt ambulansen mer än vanligt, haft fler skogsbränder och 
kommit in för passning till Örebro vid 17 fler tillfällen än 2020.

• Fellingsbro är den enda av Nerikes Brandkårs stationer som 
åker på alla sjukvårdslarm (prio 1-larm för ambulansen) och 
inte enbart hjärt-lungräddning. Det förklarar det stora antalet 
larm för stationen, då över 100 av dessa är utryckningar är för 
att bistå Regionen. 
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Väsentliga personalförhållanden
Den	stora	tillgången	som	personalen	utgör	framgår	inte	i	den	eko-
nomiska	redovisningen.	Därför	är	det	viktigt	att	synliggöra	den	ur	
olika	perspektiv.		Ramen	för	verksamhetens	mål	och	inriktning	är	
fastställd	i	våra	policydokument,	som	antas	av	direktionen.	

Personalen är försäkrad
För heltidspersonal och räddningsper-
sonal i beredskap (RIB) har Nerikes 
Brandkår försäkringar som gäller vid 
arbetsskada, sjukdom, dödsfall och 
arbetsbrist på grund av omställnings-
arbete. För värnen har vi tecknat en 
olycksfallsförsäkring som träder i kraft 
när det statliga personskadeskyddet 
inte gäller, till exempel vid restvärdesar-
bete och bevakningsuppdrag. Försäk-
ringarna gäller med vissa villkor. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg på Neri-
kes Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan 
variera mellan åren, men för 2021 är 
den noll. Vid längre sjukskrivningar bru-
kar annars personal i möjligaste mån 
omplaneras för att undvika inkallning 
och därmed övertidskostnader. 
Under slutet på året var smittspridning-
en av coronavarianten Omikron hög. 
Många tvingades då att sitta i karan-
tän, vilket har medfört en hög grad av 
inkallning.

Företagshälsovård
Nerikes Brandkår har under året anlitat 
Capio Läkargruppen AB och Räddnings-
hälsan AB för företagshälsovård. Ett 
hängavtal med Capio Läkargruppen AB 

gör det möjligt att erbjuda en anställd 
snabbare behandling än inom den 
offentliga sjukvården. På detta sätt kan 
sjukfrånvarotiden förkortas. 

Anpassning och rehabilitering
Enligt arbetsmiljölagstiftningen ansva-
rar Nerikes Brandkår som arbetsgivare 
för att genomföra anpassning och reha-
bilitering inom verksamheten. 
Ju längre en anställd är borta från 
arbetslivet desto svårare är det att 
komma tillbaka. Därför fångas längre 
sjukskrivningar upp i ett tidigt skede för 
att så snabbt som möjligt komma igång 
med rehabiliteringsarbetet. Det kan till 
exempel handla om successiv återgång 
till arbetet genom deltidssjukskrivning 
eller anpassning av arbetstider. Det kan 
också handla om att anpassa arbets-
uppgifter tillfälligt eller för en längre tid

Pensionsförvaltning
Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och 
med 2006-01-01. Avtalet innebär att 
brandmän inom räddningstjänsten, 
som uppfyller kravet på 30 års anställ-
ning med minst 25 år i utrycknings-
tjänst, har rätt att avgå med särskild 
avtalspension vid 58 års ålder. Pen-
sionsförmånen kallas SAP-R. 
Den faktiska pensionsåldern i Nerikes 
Brandkår ligger runt 60 år. Den åldern 

Personaldata 2021 2020

Personal	per	december
Total personal 491 497

varav heltidsanställda 133 132

varav räddningspersonal i beredskap 261 270

varav värn 97 95

varav kvinnor 27 31

varav män 464 466

varav kvinnor (%) 5,50 6,00

varav män (%) 94,50 94

Förtroendevalda (direktion/revision) 36 31

Personalomsättning	(%)
Heltid 10 6,9

Räddningspersonal i beredskap 7,3 7

Personaldata 2021 2020

Pensionsavgångar
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 22 24

varav i utryckningsstyrka heltid 16 21

Sjukfrånvaro		(%)	*	
Total sjukfrånvaro 3 3

Långtidssjukfrånvaro 0 5

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 2 5

Sjukfrånvaro 30-49 år 2 3

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 3 2

Sjukfrånvaro kvinnor 3 5

Sjukfrånvaro män 2 3

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.

används som beräkningstidpunkt i 
KPA:s pensionsberäkningar för våra 
anställda som har möjlighet att uppnå 
villkoret för SAP-R. 

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna 
verksamheten och för att kunna möta 
omvärldens krav, är det viktigt att hela 
personalen utbildas kontinuerligt.
Nerikes Brandkår arbetar aktivt för att 
personalen ska ha den kompetens som 
är nödvändig utifrån våra styrdoku-
ment och de lagstadgade kraven. Från 
och med 2018 tillhandahåller vi egen 
grundutbildning för vår RIB.  För att yt-
terligare höja kompetensen genomförs 
årligen olika typer av vidareutbildningar 
inom såväl räddnings- som olycksföre-
byggande verksamhet.
Genom den löpande övningsverksam-
heten tryggar vi att personalen bibe-
håller sin kompetens. Vi  tillhandahåller 
även C-körkortsutbildning för värnper-
sonal och RIB vid behov.



§70/22 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår - KS 2022/103-4 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår : Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår

21

Förvaltningsberättelse

Under 2021 har Nerikes Brandkår fort-
satt påverkats i hög grad av corona-pan-
demin. Bland annat har investeringar 
blivit försenade på grund av att material 
inte kan tas fram och vår möjlighet 
att utföra tillsyner och utbildning har 
begränsats. 

Utbildningsenheten har ställt om till 
digitala utbildningar vilket ändå gett 
positivt resultat. Under slutet av 2021 
steg smittspridningen av corona vilket 
följdes av en högre frånvaro beroende 
på såväl egen smitta som familjekaran-
tän och vab. Hur coronan kommer att 
påverka 2022 återstår att se.

År 2021 är det första hela kalenderåret 
för Räddningsregion Bergslagen (RRB) 
som startade i maj 2020. Även i år visa-
de RRB ett positivt resultat vilket inne-
bär ökad intäkt för Nerikes Brandkår.
Utöver en väl fungerande ledning 
märks även flera synergieffekter av vår 
samverkan inom RRB. Exempelvis hålls 
omfattande befälsutbildningar, samar-
bete gällande inköp av fordon och även 
gemensamma grupper för operativ 
planering.
Under året har förbundet sålt place-
ringar med en vinst som uppgår till  
4,0 mkr, där främst en placering stod 

för 3,1 mkr. Tidigare år har vi haft intäk-
ter till följd av försäljning av placeringar 
men inte i nivå med årets.
Nerikes Brandkår påverkas i stor om-
fattning av hur ekonomin ser ut i våra 
medlemskommuner. Den kommande 
treårsperioden kommer förbundets pla-
nerade uppräkning av medlemsbidraget 
att ligga på 2,0-2,1 %. 
I uppräkningen ingår även från och 
med 2023 en utökad ram på grund av 
utbyggnaden av stationen i Byrsta som 
alla medlemskommuner är med och 
finansierar. 

Fem	år	i	sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017

Antal invånare i förbundet 259 863 258 933 257  592 254 875 246 302

Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%) 97 98 97 99 100

Nettokostnad/invånare (kr) 677 672 653 654 622

Medlemsbidrag/invånare (kr) 696 687 674 661 622

Externa intäkter (tkr) 31 374 23 572 18 783 21 876 13 713

Finansnetto (tkr) 1 876 -1 256 -116 -348 -1 440

Årets resultat (tkr) 6 717 2 427 5 234 1 523 -1 578

Nettoinvesteringar (tkr) 11 410 7 037 17 378 6 383 10 203

Tillgångar (tkr) 152 177 143 105 135 227 122 157 119 617

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr) 94 131 90 765 88 105 84 788 81 063

Eget kapital (tkr) 28 761 22 044 19 617 14 384 12 861

Soliditet (%) 19 15 15 12 11

Likviditet (tkr) 16 271 18 037 19 555 17 941 15 129

Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%) 266 239 233 262 227

Långfristig låneskuld (tkr) 0 0 0 0 126

Avsatt till pensioner (tkr) 94 131 90 765 88 105 84 788 80 937

Antal anställda  - ej semestervikarier 491 497 503 515 487

Antal insatser - totalt (st) 2 976 2 735 2 727 2 919 2 854

Brand i byggnad (st) 315 323 317 299 327

Brand ej i byggnad (st) 237 294 299 409 359

Trafikolycka (st) 490 410 430 486 548

Antal automatlarm (st) 1 009 903 954 963 907

Antal utförda/planerade tillsyner (st) 255/350 231/400 290/400 249/350 158/250

Andel utförda tillsyner av planerade (%) 73 58 73 71 63

Översikt över verksamhetens utveckling

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning



§70/22 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår - KS 2022/103-4 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår : Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår

22

Förvaltningsberättelse

Balanskravsutredning	(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Medlemsbidrag 175 872 173 063 168 877 163 958 153 115

1%  av medlemsbidrag 1 759 1 731 1 689 1 640 1 531

Årets resultat 6 717 2 427 5 234 1 523 -1 578
Avgår: Realisationsvinster -475 -413 -586 -533 -411

Avgår: Orealiserade vinster/förluster värdepapper 901 -161 -152 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7 143 1 853 4 496 990 -1 989
Medel till RUR 0 0 0 neg neg

Medel från RUR (max 80%) 0 0 0 0 117

Medel till balansfond för pensionskostnader  0 0 -2 000 0 0 

Synnerliga skäl, ändrad RIPS-ränta 0 0 0 0 0

Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning 0 0 0 0 1 872

Reglering mot balansfond, pensionskostnader 0 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 7 143 1 853 2 496 990 0

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0 0 0

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 0 0
Maximal reservering till RUR 0 0 0 0 0

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostna-
derna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljan-
de åren. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 7 143 tkr. 

Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” 
och totalt har tidigare 553 tkr avsatts för detta vid ingången av 2021. Vid närmare granskning kan konstateras att ett 
kommunalförbund inte kan ha en resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som kan avsättas är överskott 
genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. Därför finns inte någon möjlighet 
att avsätta årets överskott till detta. I budget 2024 planeras den befintliga resultatutjämningsreserven att användas i 
sin helhet då det är budgeterat ett negativt resultat. 

Utmärkande för årets balanskravsresultat är:

• Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
• Resultatutjämningsreserven har inte utnyttjats under räkenskapsåret 2021.
• Resultatutjämningsreserven uppgår per 2021-12-31 till 553 tkr.

Nerikes Brandkår har ny ekonomichef
Den 26 oktober tillträdde Louise Billström sin tjänst som 
ekonomichef på Nerikes Brandkår. Louise har närmast 
jobbat som redovisningsekonom i Askersunds kommun och 
vi hälsar henne varmt välkommen hit till oss. 
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Räddningsregion Bergslagen (RRB) 2021

År	2021	är	det	första	hela	kalenderåret	med	det	gemensamma	ledningssystemet	RRB	i	drift.	Ett	år	där	
pandemin	varit	tydligt	märkbar	men	där	vi	också	sett	hur	stora	delar	av	räddningstjänstsverige	följt	
vår	utveckling	med	stort	intresse.	Vid	årets	slut	har	en	majoritet	av	räddningstjänsterna	anslutit	sig	till	
ledningssystem	liknande	RRB	och	vi	har	en	tät	och	god	dialog	med	de	angränsande	organisationerna.

Detta första hela kalenderår har 
inneburit en hel del utvecklingsarbete 
inom RRB. Vi har bland annat tittat på 
samverkan med polisen kring bomb-
hot, provat nya upplägg avseende 
våra veckovisa samverkansmöten och 
förbättrat vårt stabsarbete.

Flera stora händelser
Ett antal mer komplexa händelser har 
hanterats under året. Bland annat ett 
utsläpp av svaveldioxid i Säffle, en stör-
re skogsbrand i Mora, flera flygolyckor 
med dödlig utgång, både i Örebro och 
Dalarna, höga flöden i Vansbro och 
östra Värmland samt ett antal större 
bränder. Vi hade även möjlighet att 
skicka personal för att förstärka vid den 
stora skogsbranden i Mönsterås.
Totalt har den gemensamma led-
ningscentralen hanterat drygt 10 500 
ärenden. Bland annat 2 017 larm om 

bränder, 1 501 trafikolyckor, 210 suicid-
larm och 61 larm om drunkning. 

Nya föreskrifter
Under året har Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) tagit 
fram ett antal dokument i syfte att ut-
veckla ledning av kommunal räddnings-
tjänst. En föreskrift om ledningssystem, 
en handbok kring enhetligare lednings-
system samt en översyn av utbildnings-
systemet avseende ledningsutbildning-
ar. MSBs syn överensstämmer i hög 
grad med vår och vi har under hösten 
kunnat implementera förändringarna i 
en reviderad Grundsyn för ledning. 

Positivt resultat
Det ekonomiska resultatet är näs-
tan 1 200 tkr bättre än budgeterat. 
De främsta orsakerna till detta är; 
att vi för närvarande inte bemannar 

driftchefstjänsten fullt ut då det är en 
kombinationstjänst som VB, att vi har 
lägre larmfrekvens på RIL i Värmland 
och Örebro än budgeterat samt att vi 
inte förbrukat budgeterade medel för 
”övriga driftkostnader”. Det positiva 
resultatet innebär att vi fortsatt har en 
buffert för oförutsedda händelser samt 
att det finns ett utrymme att hantera 
tillfälliga utredningssatsningar.

Vill ses "på riktigt" igen
För kommande år kan vi se att det finns 
en stor önskan att få träffas fysiskt igen 
när pandemin så tillåter och få komma 
igång med en omfattande hospitering 
av befäl i ledningscentralen.

Mattias Larsson
sammankallande för styrgruppen

Magnus Bern
driftchef Räddningsregion Bergslagen

Utryckningsstatistik	för	RRB 2021
1/1-31/12

2020
12/5-31/12

Brand i byggnad 1 041 674

Brand i fordon/fartyg 377 256

Brand i skog/mark 353 256

Brand i avfall/återvinning ute 126 91

Brand annat 120 87

Trafikolycka 1 501 862

Suicid/försök 210 129

Drunkning/tillbud 61 48

Hjärtstoppslarm 456 303

Annan hjälp till ambulans 337 202

Annat sjukvårdslarm 668 191

Sjukvårds-, eller annat uppdrag 2 735  1 225

Hjälp till polis 34 15

Utsläpp farligt ämne 37 27

Begränsat läckage drivmedel 244 175

Automatlarm utan brandtillbud 2 812 1 769

Övriga uppdrag (naturolyckor, hisslarm, 
översvämning, nödställda djur, fast-
klämd person m.m.) 2 026 1 326

Fakta
Räddningsregion Bergslagen (RRB) är en 
gemensam operativ ledningsorganisation 
för räddningstjänsterna i Värmlands län, 
Örebro län och delar av Dalarna, Västra 
Götaland och Västmanland. 

Syftet med samverkan är att åstadkomma 
en mer effektiv användning av resurser 
och därmed större förmåga och uthållig-
het att genomföra räddningsinsatser.

Ledning på skadeplats och i systemet som 
helhet bedrivs från en gemensam led-
ningscentral på brandstationen i Örebro 
som är samlokaliserad med SOS Alarm. 
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Driftredovisning

Ekonomiskt utfall
Precis	som	annan	kommunal	verksamhet	finansieras	Nerikes	Brandkår	till	största	delen	med	
skattemedel.	2021	kostade	vi	totalt	209,7	mkr,	där	medlemskommunerna	stod	för	181	mkr.	Resterande	
28,7	mkr	finansierade	vi	bland	annat	genom	restvärdesräddning,	vägsanering	och	obefogade	larm.

I slutet av juni åkte personal från 
Nerikes Brandkår till Mönsterås för 
att hjälpa till med en pågående skogs-
brand. För detta har vi fått ersättning 
som genererar ett litet överskott. 

Verksamhetens kostnader
Kostnaden för pensioner blev lägre 
än budget med 515 tkr. Det betalas 
tillbaka till medlemskommunerna, vilket 
avspeglas i tabellen Driftredovisning 
under raden för medlemsbidrag.
Kostnaderna för personal har följt bud-
get. Staten har till viss del kompenserat 
för högre sjuklönekostnader. Semester-
löneskulden har ökat med 500 tkr men 
kostnaderna för personalomkostnader 
gick med ett överskott på 1,0 mkr. 
Räddnings- och underhållsmateriel har 
överskridit budget, vilket till viss del 
beror på höjda priser till följd av corona. 
Avskrivningarna blev ca 350 tkr lägre än 
budget. 

Finansiella intäkter & kostnader
De finansiella kostnaderna för pen-
sionsavsättningarna blev lägre än bud-
geterat. Under året har vissa placering-

Årets resultat
Årets resultat är ett överskott på 6 717 
tkr, vilket är 6 410 tkr bättre än bud-
get. Överskottet beror bland annat på 
reavinster på placerade medel, högre 
intäkter avseende obefogade larm och 
externa avtal samt att vi hyrt ut delar 
av vår personal till ledningssamverkan 
inom Räddningsregion Bergslagen, RRB. 

Verksamhetens intäkter
Under 2021 har den pågående coro-
na-pandemin fortsatt drabba verksam-
heterna negativt, om än inte i samma 
utsträckning som föregående år. 

Utbildningsenheten har inte nått upp i 
budgeterade intäkter, delvis på grund 
av avbokade utbildningar. Även Tillsyn-
senheten påverkas fortsatt av pande-
min, som får till följd att de inte kunnat 
genomföra alla planerade tillsyner. 

På plussidan ser vi intäkter från den 
nya ledningssamverkan inom RRB, då 
Nerikes Brandkår sålt ledningsresurser 
in i systemet. Dessutom har vi högre 
intäkter från restvärdesräddning och 
vägsanering samt för obefogade larm. 

ar sålts vilket genererat reavinster på 
ca 3 983 tkr. Detta gör att de finansiella 
intäkterna blev bättre än budget. 

Räddningsregion Bergslagen
Nerikes Brandkår är värdorganisation 
för ledningssamverkan Räddningsre-
gion Bergslagen (RRB). Det innebär att 
redovisningen innehåller både interna 
och externa poster, eftersom Nerikes 
Brandkår också ingår i RRB. 
De interna posterna uppgår till 11,9 mkr 
och har rensats i resultaträkningen men 
inte i driftredovisningen. Den rad som 
benämns Räddningsregion Bergslagen 
avser kostnaderna och intäkterna för 
hela samarbetet; där Nerikes Brandkår 
ingår. 
Nerikes Brandkårs del av kostnaden och 
intäkten, avseende RRB, ingår istället 
under övriga kostnader och övriga 
intäkter. 
Totalt sett gjorde RRB ett överskott på  
1 191 tkr vilket betalas tillbaka till samt-
liga medlemmar. Nerikes Brandkårs 
andel av detta är 441 tkr. 

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av 
pensionsskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur 
pensionsbolaget KPA:s prognos per 2021-12-31.
Totalt sett blev pensionskostnaden 515 tkr lägre än budget. I utfallet av den redovisade löneskatten nedan ingår också löneskatt 
på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-pålägget. Den delen av löneskatten uppgår till 1 107 tkr. 
Från och med 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 
31 december samma år. För 2021 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 924 tkr och utfallet uppgår till 9 409 tkr. 
Mellanskillnaden uppgår till 515 tkr och är lägre än budget. En återbetalning till medlemskommunerna på motsvarande belopp 
görs genom medlemsbidraget. 

Pensionskostnader	(tkr) Utfall	2021 Utfall	2020 Avvikelse	utfall	
2021-2020 Budget	2021 Avvikelse	utfall	

2021	-	budget

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg) -4 562 -4 689 127 *  

Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP) -6 364 -5 868 -496 -6 354 -10

Finansiell kostnad pensionsskuld -1 207 -1 940 733 -2 029 822

Löneskatt -2 942 -3 503 561 -1 541 -1 401

Summa -15 075 -16 000 925 -9 924 -589

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.
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Driftredovisning

Driftredovisning	(tkr) Utfall	2021 Utfall	2020 Budget	2021 Avvikelse	utfall	
2021-2020

Avvikelse	utfall	
2021	budget

Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg -2 120 -2 223 -2 901 104 781

Löner heltid inkl. PO-pålägg -82 294 -81 121 -82 154 -1 174 -140

Löner Rib och värn inkl. PO-pålägg -42 916 -42 311 -44 331 -606 1 415

Hyror och lokalvård -26 829 -26 675 -27 130 -154 301

Räddningsregion Bergslagen -20 378 -11 121 -21 666 -9 257 1 288

Övriga driftskostnader -29 150 -26 049 -28 493 -3 101 -657

Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt -8 202 -7 762 -7 895 -440 -307

Avskrivningar -7 386 -7 356 -7 733 -30 347

Summa kostnader -219 275 -204 618 -222 303 -14 658 3 028

Finansiella kostnader -2 344 -1 945 -2 034 -399 -310

Summa totala kostnader -221 619 -206 563 -224 336 -15 057 2 717

Automatiska brandlarm 8 701 7 934 7 835 767 866

Avtal 5 089 4 864 4 176 225 913

Externutbildning 1 098 691 1 911 408 -813

Myndighetsutövning 2 016 1 739 2 239 278 -223

Räddningsregion Bergslagen 20 378 11 121 21 666 9 257 -1 288

Övriga intäkter 6 024 4 084 5 087 1 940 937

Summa intäkter 43 306 30 432 42 914 12 875 393

Medlemsbidrag 175 872 173 063 176 387 2 809 -515

Hyresbidrag 4 938 4 805 4 842 133 96

Finansiella intäkter 4 220 689 500 3 531 3 720

Totala intäkter 228 337 208 989 224 643 19 348 3 694

Årets resultat 6 717 2 427 307 4 290 6 411

Pensionsförpliktelser	(tkr) 2021 2020

 Avsättningar, pensioner 94 111 90 765

 Totala förpliktelser 94 111 90 765

Pensionsförvaltning	(tkr) 2021 2020

Finansiella placeringar, avskaffningsvärden:

  Korta räntefonder 7 998 7 762
  Strukturerade produkter 35 032 31 248

Totalt placerat pensionskapital 43 030 39 010
Återlåning i verksamheten 51 080 51 755

Pensionsskuld och pensionsförpliktelser
Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från och med 
1998, förbundsmedlemmarna dessförinnan. 
Personal i utryckningsstyrka har möjlighet att gå i pension 
vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av lönen 
fram till 65 års ålder. 
Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balans-
räkningen. Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten 
medan resten är placerat pensionskapital, enligt tabellen 
till höger.
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Placerade	medel	(tkr)
AIO	=	Aktieindexobligation

Anskaff-
ningsdatum

Förfallo-
datum

Kapitalskyddat	
belopp

Anskaff-
ningsvärde

Marknadsvärde	
2021-12-31

Värdeut-
veckling	

Värdeut-
veckling	

(%)

Nordic Cross 2017-12-20 Inget 0 5 000 5 490 490 10%

GS AO Global Bonus 3548 2019-01-24 2027-02-12 3 000 3 300 3 303 3 0%

GS AO Global Bonus 3650 2019-05-13 2027-05-01 5 000 5 045 5 804 759 15%

Garantum Lannebo 2019-06-15 Inget 0 2 448 2 508 60 2%

AIO VAL Nordic Corporate bond 2019-07-19 2025-07-19 3 000 3 045 3 400 355 12%

AO 5G SFB 90 3978 2020-10-08 2025-09-01 2 700 3 021 3 039 18 1%

AO Läkemedel 2020-10-08 2025-09-01 2 700 3 021 2 860 -161 -5%

AIO Grön Teknik 2403 2021-03-05 2027-02-12 1 000 1 078 1 090 12 1%

AIO Svenska Bolag TopPick 2021-03-26 2029-03-26 10 000 10 100 8 219 -1 881 -19%

AO Nordiska småbolag 2021-07-16 2027-07-16 3 300 3 564 3 395 -169 -5%

AO Förnyelsebar energi och teknik 2021-10-01 2027-10-01 3 700 3 996 3 923 -73 -2%

Värdereglering 550

Summa 34 400 44 168 43 030 -587 -1%

Under 2021 har nästan 19 mkr köpts in 
samtidigt som det sålts av placeringar 
för nästan 14 mkr, netto är förändring-
en 4,9 mkr. 

Totalt är drygt 44 mkr placerade i dels 
kortfristiga räntefonder och dels struk-
turerade produkter med 100% kapital-
skydd. Löptiden för dessa strukturerade 
produkter är i genomsnitt sex år. Allt 
kapital är klassificerat som kortfristiga 
placeringar. Alla utom två av placering-

arna är bundna och har därför bokfö-
ringsmässigt värderats till lägsta värdet 
av bokfört värde och marknadsvärde. 
På balansdagen understeg marknads-
värdet för de bundna placeringarna 
anskaffningsvärdet med ca 1,1 mkr 
vilket främst beror på en ny placering 
och en nedskrivning har gjorts. 

Aktiemarknaden och räntemarknaden 
har den senaste tiden varit volatil men 
nedskrivningen beror främst på en 

långsiktig placering som har många år 
kvar till förfall. 
De två placeringar som saknar förfallo-
datum har värderats till marknadsvär-
de, +550 tkr. 
Under året har förbundet sålt place-
ringar med vinst som totalt uppgår 
till 4,0 mkr, vilket är 3,5 mkr bättre än 
budget.

Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som 
står under Finansinspektionens tillsyn. 

De nya miljöbilarna är två av årets investeringar. Den större, med placering  i 
Byrsta, är en resurs inom kem och kan även fungera som ett buffertfordon vid 
trafikolyckor. Den mindre bilen hanterar mindre spill och restvärde.
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Medelsförvaltningens	utveckling		(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 Förändring

Aktuell likviditet 16 271 18 037 -1 766

Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar 16 271 18 037 -1 766

Placeringsportföljen, värdepapper

Kortfristiga placeringar 7 998 7 762 236

Kortfristiga räntefonder 7 998 7 762 236

Värdereglering kortfristiga placeringar 0 0 0

Placerade pensionsmedel 35 032 31 248 4 922

- strukturerade produkter 35 032 31 248 4 922

Summa placeringsportföljen 43 030 39 010 5 158

Summa likvida medel och placeringar 59 301 57 047 3 392

Placeringsportföljen avkastning och mål

Genomsnittlig löptid, AIO (år) 6 4 -2

Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage 0 0 0

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper 0 0 0

Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%) 0,66% 0,43% 0,23%

Årets avkastning real och oreal., (tkr) 1 894 1 878 16

Avkastning under året, real (%) *) 4,6% 5,3% -0,7%

*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.

Andel placerade medel av pensionsskuld (%) 46% 43% 4%
- placerade i kortfristig räntefond (%) 8% 9% -1%

- placerade i strukturerade produkter (%) 37% 34% 4%

Investeringsredovisning	
(tkr)

Utfall	
2021

Budget	
2021

Avvikelse	

Stora fordon
2 miljöbilar -4 169 -7 000  

1 tankbil -3 397   

Summa stora fordon -7 566 -7 000 -566

Mindre fordon   

  3 pick up   
  4 personbilar -797   
Summa mindre fordon -797 -4 700 3 903

Övrigt
Räddningsmaterial -925 -500 -425
- Can-Am Outlander -158   

- IR-kameror -278   

Investeringar pågår ofta över budgetåren till följd av långa leveranstider av framförallt stora fordon. Av 
de investeringar som genomförts under året kan nämnas en tankbil, två miljöbilar och en buss. Både 
coronapandemin och överklaganden av upphandlingar, framförallt avseende större fordon, påverkar 
leveranstiderna. Vissa bilar som upphandlats 2020/2021 har fortfarande inte levererats.  Aktiveringsgra-
den är 79% vilket till stor del beror på att de två miljöbilarna var budgeterade 2020 och inte 2021. 

Investeringsredovisning	
(tkr)

Utfall	
2021

Budget	
2021

Avvikelse	

- motorspruta -193   

- båtmotor -57

- kompressorer -239

Oförutsett -779 -500
- löparband -56  

- nyckelskåp Byrsta -230  

- kontor Byrsta -348  
- släpkärra utbildningsenh. -145  
Summa övrigt -1 704 -1 000 -704
Summa -10 067 -12 700 2 633

Pågående -1 343  -1 343

Totalsumma -11 410 -12 700 1 290

Investeringsredovisning
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Resultaträkning	(tkr) Not
Utfall
2021

Utfall
2020

Budget	
2021

Avvikelse	utfall	
mot	budget	2021

Verksamhetens intäkter* 2 31 374 23 572 30 675 699
Verksamhetens kostnader* 2,3 -199 957 -190 401 -202 330 2 373
Av- och nedskrivningar 2,7 -7 386 -7 356 -7 733 347

Verksamhetens nettokostnader 2 -175 969 -174 185 -179 388 3 419
Medlemsbidrag 6 180 810 177 868 181 229 -419

Verksamhetens resultat 4 841 3 683 1 841 3 000

Finansiella intäkter 4 4 220 689 500 3 720
Finansiella kostnader 5 -1 137 -5 -5 -1 132
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt 5 -1 207 -1 940 -2 029 822

Resultat efter finansiella poster 6 717 2 427 307 6 410

Årets resultat 15 6 717 2 427 307 6 410

*Rensning av interna poster på 11 933 tkr har gjorts.

Balansräkning	(tkr) Not 2021 2020

Tillgångar 152 177 143 105

Anläggningstillgångar 74 242 70 592
Materiella anläggningstillgångar 7 74 242 70 592

Omsättningstillgångar 77 935 72 513
Fordringar 8 18 634 15 467
Kortfristiga placeringar 9 43 030 39 009
Kassa och bank 10 16 271 18 037

Eget kapital, avsättningar och skulder 152 177 143 105
Eget kapital 11 28 761 22 044
-därav årets resultat 6 717 2 427

Avsättningar 12 94 131 90 765

Skulder 29 285 30 296
Kortfristiga skulder 13 29 285 30 296

Ansvarsförbindelser 0 0

Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys	(tkr) Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat 6 717 2 427
Justering för av- och nedskrivningar 2,7 7 386 7 356
Justeringar för rörelsekapitalets förändring 14 2 890 2 432

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 16 993 12 215
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 167 -3 254
Ökning/minskning kortfristiga skulder -1 011 2 791

Medel från den löpande verksamheten 12 815 11 752

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 7 -11 036 -7 037
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 475 413

Medel från investeringsverksamheten -10 561 -6 624

Finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 9,10 2 254 5 128

Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar 9,10 57 047 51 919

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar 9,10 59 301 57 047
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Stora fordon 20 år

Mindre lastfordon 10 år

Båtar 10 år

Mindre fordon 7 år

Hydrauliska räddingsverktyg 7 år

Maskiner och inventarier 5 år

Kommunikationsutrustning 3 år

Not	1					Redovisningsprinciper

Syftet	med	den	finansiella	redovisningen	är	att	den	ska	ge	en	rättvisande	bild	av	kommunalförbundets	finansiella	
ställning.	Kommunalförbundet	följer	de	grundläggande	redovisningsprinciper	som	framgår	av	den	kommunala	
redovisningslagen	och	god	redovisningssed.	

 

Kommunalt avtalsområde 38,50%

Övriga 31,42%

Intäkter över 25 tkr exkl. moms som 
influtit efter årsskiftet, men som avser 
redovisningsåret har bokförts som till-
gång och tillgodoförts resultatet 2021.
Leverantörsfakturor över 25 tkr exkl. 
moms som inkommit efter årsskiftet, 
men som avser redovisningsåret har 
skuldbokförts och belastat resultatet 
2021.
Lönerna för räddningspersonalen i 
beredskap (RIB) och värn har periodise-
rats. Intjänade och ej uttagna semester- 
och övertidsersättningar har redovisats 
som interimsskuld. I de fall som ar-
betsgivaren via avtal förbundit sig att 
betala lön för en arbetstagare som inte 
längre är anställd i förbundet har även 
den kostnaden periodiserats till det år 
uppgörelsen slöts.
Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella påslag i samband med 
löneredovisningen.

De påslag som använts är följande:

Schablonen 38,5% har räknats fram 
genom en genomsnittlig månadslön för 
alla heltidsanställda. Denna schablon 
har från och med 2019 även använts vid 
beräkning av semesterlöneskulden. 
Pensionsskuldens förändring, det vill 
säga avsättning för särskild avtalspen-
sion, förmånsbestämd ålderspension, 
efterlevandepension samt finansiell 
kostnad, har redovisats bland verksam-
hetens kostnader liksom löneskatten för 
denna del.
Ränteuppräkningen har redovisats som 
en finansiell kostnad. Den avgiftsbe-
stämda ålderspensionen har avsatts 
maximalt och redovisats bland verksam-
hetens kostnader liksom löneskatten. 
Pensionsutbetalningar har minskat 
pensionsskulden. 
I bokslutet för 2009 höjdes pensions-
åldern i pensionsberäkningen från 
59 år till 60 år då det visat sig att den 
genomsnittliga faktiska pensionsåldern 
överstiger 60 år. 

Det medförde att kommunalförbundets 
avsättningar till framtida pensioner 
sänktes 2009 och avsättning inklusi-
ve löneskatt minskade. Återföringen 
redovisas i en balansfond inom det 
egna kapitalet. I samband med bokslu-
tet för 2019 avsattes ytterligare 2 mkr 
till denna fond. Medlemskommunerna 
ansvarar för pensioner intjänade till och 
med 31 december året före inträdet.
Fordringar äldre än ett år betraktas 
som osäkra och har bokföringsmässigt 
avskrivits.

Finansiella tillgångar
Förbundets finansiella tillgångar har 
klassificerats som omsättningstill-
gång då dessa är tänkta att finansiera 
framtida pensionsutbetalningar och 
investeringar. 
Enligt lagen om kommunal bokförings 
och redovisning 7 kap 7§ ska finansiella 
instrument som hålls till förfall inte 
värderas till verkligt värde. Istället bör 
dessa värderas enligt lägsta värdets 
princip, det vill säga det lägsta värdet av 
verkligt värde och bokfört värde.
Förbundet följer lagstiftningen och 
värderar placeringar med bindningstid 
enligt ovan och de som saknar förfallo-
datum har istället värderats till mark-
nadsvärdet på balansdagen. 

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffningsvär-
det minskat med årliga avskrivningar. 
Anläggningstillgångar är objekt med en 
ekonomisk livslängd om minst tre år 
och med en total utgift på ett prisbas-
belopp exklusive moms.

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstill-
gångarna upptagna till anskaffningsvär-
det minskat med investeringsbidrag, 
avskrivningar och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs 
av planenligt efter tillgångarnas nytt-
jandeperiod. Avskrivningarna påbörjas 
när anläggningarna tas i bruk. Längden 
på avskrivningarna grundar sig på den 
genomsnittliga livslängden hos Nerikes 
Brandkår och med ledning från de av-
skrivningstider som Rådet för kommu-
nal redovisning rekommenderar. 

Nedskrivningar av tillgångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång 
har ett lägre värde än vad som kvarstår 
efter planenliga avskrivningar, ska till-
gången skrivas ned till det lägre värdet 
om värdenedgången kan antas vara 
bestående. 

Övrigt
Kommunalförbundet använder kon-
toplanen Kommun-Bas 20.
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Not	2					Verksamhetens	nettokostnader	(tkr) 2021 2020

Verksamhetens intäkter
Automatiska brandlarm 8 701 7 934

Avtal 5 089 4 864

Externutbildning 1 098 691

Myndighetsutövning 2 016 1 739

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 475 413

Krisberedskap 0 0

Räddningsregion Bergslagen 20 378 11 121

Övriga intäkter 5 550 3 672

Rensning interna poster -11 933 -6 861

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen 31 374 23 572
Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster -8 337 -6 494

Arvoden och löner till arbetstagare -92 596 -91 192

Personalomkostnader -34 094 -33 438

Pensionskostnader inkl. löneskatt -8 202 -7 762

Personalsociala kostnader -2 254 -2 098

Lokaler -26 829 -26 675

Materiel -14 623 -14 281

Räddningsregion Bergslagen -20 378 -11 121

Övriga kostnader -4 576 -4 201

Rensning interna poster 11 933 6 861

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -199 956 -190 401

Avskrivningar -7 386 -7 356

Summa avskrivningar och nedskrivningar -7 386 -7 356

Verksamhetens nettokostnader -175 968 -174 185

Not	3					Revision	(tkr) 2021 2020

Granskning av bokföring, delårsrapport och årsbokslut -64 -134
Övriga granskningar -176 -120

Revisionsarvoden lekmannarevisionen inkl. PO -557 -534

Summa -797 -788

Not	4					Finansiella	intäkter	(tkr) 2021 2020

Resultat från värdepapper 3 983 528

Värdereglering till verkligt värde 237 161

Summa 4 220 689

Not	5					Finansiella	kostnader	(tkr) 2021 2020

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt -1 207 -1 940

Övriga finansiella kostnader 0 -5

Nedskrivning placeringar -1 137 0

Summa -2 344 -1 945

Not	6     Kommunbidrag	(tkr) Förbundsmedlem Ägarandel	(%) 2021 2020

Örebro 48,6 85 521 84 154
Lindesberg 14,3 25 213 24 811
Kumla 11,2 19 762 19 446
Hallsberg 7,5 13 117 12 908
Laxå 4,5 7 838 7 713
Nora 4,1 7 155 7 040
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Not	6     Kommunbidrag	(tkr) Förbundsmedlem Ägarandel	(%) 2021 2020
Askersund 3,6 6 304 6 203
Lekeberg 3,1 5 451 5 365
Ljusnarsberg 3,1 5 511 5 423

Summa 100 175 872 173 063
Hyresbidrag Lindesberg 4 872 4 756
Hyresbidrag Nora 66 49
Summa 4 938 4 805
Totalt 180 810 177 868

Not	7					Materiella	anläggningstillgångar	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 180 856 175 230
Årets investeringar 10 067 6 662
Pågående investeringar 969 191
Årets försäljningar/utrangeringar -840 -1 227

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 191 052 180 856

Ingående av- och nedskrivningar -110 265 -104 136
Årets avskrivningar -7 385 -7 356
Årets försäljningar/utrangeringar 840 1 227

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -116 810 -110 265

Planenligt restvärde 74 242 70 592
Spec. per inventarieslag, bokförda värden
Byggnader och tekniska anläggningar 1 064 835
Fordon och övriga transportmedel 67 789 64 915
Räddningstjänstmaterial 2 788 2 747
Installation på annans fastighet 96 107
Övriga inventarier inkl. datorer 1 162 1 614
Pågående investering 1 343 374

Bokfört värde 74 242 70 592

Not	8					Kortfristiga	fordringar	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31
Kundfordringar 5 152 3 011
Interimsfordringar 8 996 8 512
Moms 4 486 3 944

Summa 18 634 15 467

Not	9					Kortfristiga	placeringar	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31

AIO OMX Stockholm 30 Index 0 7 028
GS AO Global bonus 3548 3 300 3 300
GS AO Global bonus 3650 5 045 5 045
Garantum Lannebo corporate bond 2 448 2 448
AIO VAL Nordic Corporate bond 3 045 3 045
Nordic Cross 5 000 5 000
AIO Asien 0 3 150
AO 5G, SFB 90 3978 3 021 3 021
AO Läkemedel SFB 3 021 3 021
AIO 2311 Förnyelsebar energi & miljö 0 3 638
AIO Grön Teknik 1 078 0
AIO Svenska Bolag TopPick 10 100 0
AO Nordiska småbolag 3 564 0
AO Förnyelsebar Energi Teknik 3 996 0
Värdereglering kortfristiga placeringar -588 313
Summa 43 030 39 009

31

Noter



§70/22 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår - KS 2022/103-4 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår : Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår

Not	10					Kassa	och	bank	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31

Deposit investering 147 85

Swedbank 16 124 17 952
Summa 16 271 18 037

Not	11				Eget	kapital	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31
Ingående eget kapital 22 044 19 617

  varav Resultatutjämningsreserv 553 553

  varav Balansfond 09   *) 6 971 6 971

Årets resultat 6 717 2 427

Summa 28 761 22 044
*2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att be-
räknad pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden 
är att kunna reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not	12			Avsättningar	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31

Pensionsavsättningar 75 754 73 044

  varav Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 21 400 18 186

  varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R) 54 099 54 581

  varav pension till efterlevande 83 95

  varav PA-KL pensioner 156 166

  varav OPF-KL 16 16

Löneskatt på pensionsavsättningar 18 377 17 721

Summa 94 131 90 765

Not	13			Kortfristiga	skulder	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31

Kortfristig skuld till medlemskommuner 515 37

Kortfristig skuld till medlemmar RRB 1 097 658

Leverantörsskulder 4 609 5 144

Personalens källskatt 2 485 2 596

Övriga korfristiga skulder 952 5

Upplupen löneskuld inkl arbetsgivaravgift 4 074 5 447

Semesterlöne- och kompskuld inkl arbetsgivaravgift 8 073 7 591

Löneskatteskuld 611 1 476

Upplupen arbetsgivaravgift dec 2 410 2 540

Avgiftsbestämd ålderspension 3 986 4 113

Övriga interimsskulder 471 689

Summa 29 283 30296

Not	14				Justering	för	rörelsekapitalets	förändring	(tkr) 2021-12-31 2020-12-31
Förändring avsatta pensioner 2 710 2 141

Löneskatt pensionsavsättningar 656 519

Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar -475 -389

Övrigt -1 161

Summa 2 890 2 432

Not	15     Årets	resultat	-	analys 2021 2020 Förändring Kommentar

Verksamhetens	intäkter 31	374 23	572 7	802

  - varav avtal 5 089 4 864 225 Högre intäkter avser bland annat restvärdesrädd-
ning och vägsanering. Dessutom säljs resurs till 
både Polisen och MSB i högre utsträckning än för-
ra året på grund av SLC-anläggningen som byggs.

  - varav myndighetsutövning  
    (tillsyn/tillstånd)

2 016 1 739 278 Färre tillsyner än målsättningen utförda på grund 
av den rådande pandemin. 
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Not	15     Årets	resultat	-	analys 2021 2020 Förändring Kommentar
  - varav externutbildning 1 098 691 408 Fler utbildningar under året jämfört med föregå-

ende år. Dock fortsatt längre än normalt på grund 
av pandemin.

  - varav Räddningsregion Bergslagen  
    (efter rensning av interna poster)

8 445 4 260 4 185 Räddningsregion Bergslagen startade under 2020. 
Motsvarande post under kostnader. 

  - varav övriga intäkter 5 549 3 672 1 877 Ökade intäkter avser RRB, då Nerikes Brandkår hyr 
ut sin personal till ledningssystemet. 

Verksamhetens	kostnader -199	956 -190	401 -9	555

  - varav personalkostnader  
    (exkl. pensioner)

-128 944 -126 990 -1 954 Sedvanlig löneuppräkning och ökning av semes-
terlöneskulden. Viss sänkning av kostnaden för 
sjuklön som kompenserades via bidrag från staten 
i början på året. 

  - varav pensionskostnad -8 202 -7 762 -440 Enligt KPAs prognos 2021-12-31.

  - varav Räddningsregion Bergslagen 
    (efter rensning av interna poster)

-8 445 -5 281 -3 164 Räddningsregion Bergslagen startade under 2020. 
Motsvarande post under intäkter. 

  - varav entreprenader, konsulttjänster -8 337 -6 494 -1 843 Medlemsbidrag samt avgift till SOS Alarm inom 
ramen för RRB

Avskrivningar -7	385 -7	356 -29 Relativt låg investeringstakt 2020 vilket gör att 
avskrivningar är något högre än tidigare år. 

Verksamhetens nettokostnader -175 969 -174 185 -1 784 Motsvarar en kostnadsökning på 1%. 

Medlems- och hyresbidrag 180 810 177 868 2 942 Motsvarar en ökning på 1,7%. 

Finansiella intäkter 4 220 689 3 531 Betydligt högre reavinst på våra värdepapper än 
året innan. 

Finansiell kostnad pensionsskuld  
(exkl. löneskatt)

-1 207 -1 940 733 Enligt KPAs prognos. Lägre kostnad 2021, även 
jämfört med föregående år.

Årets resultat 6 717 2 427 4 290
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse (1) samt Förteckning över de skkunnigas rapporter som successivt 
förmedlats till respektive fullmäktige (2).

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Nerikes Brandkår av 
dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att 
granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilaga 1 
Revisorernas redogörelse.

I vår grundläggande granskning har vi lagt fokus vid direktionens styrning och uppföljning avseende inköp och upphandling. 
Här har vi sett utvecklingsbehov av det strategiska arbetet med den interna kontrollen och uppföljningen av inköp och 
upphandling. 

Vi har även genomfört en förstudie kring förbundets arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet och noterat att 
kommunalförbundet har kommit en god bit på väg i arbetet med de förändringar som krävs för att möta nya lagkrav och 
föreskrifter, bland annat genom att utöka den egna organisationen samt ingå samverkan i Räddningsregion Bergslagen. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Nerikes Brandkår har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 
Vår bedömning avseende förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning är att endast ett av tre mål som 
beslutats uppnås samt att det krävs fortsatt utveckling avseende målformulering och mätbarhet. 

Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt dess enskilda 
ledamöter. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2021.

Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.

Revisionsberättelsen ärr upprättad av nedan valda revisorer i kommunalförbundet Nerikes Brandkår.

Örebro 2022-03-15

För revisorerna i Nerikes Brandkår

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. 
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  2022-03-17 

Till fullmäktige i: 

Askersunds kommun 

Hallsbergs kommun 

Kumla kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Nora kommun 

Örebro kommun 

     

    

 

 

 

 

 

Årsredovisning Nerikes Brandkår 2021 
Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår har upprättats och godkänts av såväl förbundets direktion 

som revision, och överlämnas härmed till respektive medlemskommuns fullmäktige.  

 

Årets resultat blev ett överskott på +6 717 tkr, vilket är 6 411 tkr bättre än budgeterat. Överskottet 

beror till stor del på de reavinster som uppstått vid försäljning av placerade medel samt högre 

intäkter avs. bl.a. obefogade larm samt externa avtal.  

 

Verksamhetsåret 2021 har liksom 2020 påverkats av effekterna av Covid-19-pandemin. 

Utbildningsenheten och tillsynsverksamheten har anpassat och ställt om sina verksamheter för att 

kunna utföra utbildning och tillsyn på ett säkert sätt trots pandemin. 

 

År 2021 är det första hela kalenderåret för den gemensamma operativa ledningsorganisationen 

Räddningsregion Bergslagen (RRB). Även i år visade RRB ett positivt resultat vilket innebär ökad 

intäkt för Nerikes Brandkår.  

 

Antalet händelser var totalt 2 976 stycken, vilket är 259 fler än året innan. Det vanligaste larmet var 

automatiska brandlarm utan brandtillbud som står för 34% av utryckningarna. Antalet trafikolyckor 

var ca 500st vilket är en ökning jämfört med föregående år. Noterbart är att det var 85 lastbilar 

inblandat, en siffra som normalt brukar ligga på ca 50. En ökning av antal larm ser vi även på 

drunkning/tillbud (15st) och suicidlarm (67st). Vi åkte exempelvis också på 315 bränder i byggnader, 

ca 80 bränder i skog/mark samt ca 80 hjärtstoppslarm. 

 

Investeringar pågår ofta över budgetåren, framförallt på stora fordon. Två ledningsfordon har inte 

blivit levererade under 2021 utan kommer att levereras 2022. Därför föreslås direktionen att 

ombudgetera den investeringsbudget som inte förbrukades 2021 till 2022. 
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  2022-03-17 

Av de elva uppsatta prestationsmålen är två mål uppfyllda och sex mål delvis uppfyllda. Tre mål är 

inte uppfyllda. 

 

Utöver prestationsmålen finns också sju mål kopplat till god ekonomisk hushållning, fyra av finansiell 

karaktär samt tre kopplat till verksamheten. Av dessa uppnås samtliga finansiella målsättningar samt 

verksamhetsmålet som handlar om personalomsättningen på RIB. Verksamhetsmålen avseende 

ändamålsenliga och enhetliga fordon samt att upprätthålla beslutad beredskapsorganisation är inte 

uppfyllda.   

 

 

 

 

Bilagor 

Årsredovisning 

Revisionsberättelse för 2021 

Protokollsutdrag från direktionen i Nerikes Brandkår 

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Louise Billström 

Brandchef    Ekonomichef 
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 Protokollsutdrag 30 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §83/22   Dnr: KS 2022/103 

 

Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Nerikes brandkår för 2021 har inkommit till 
Lindesbergs kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

_______ 
 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Nerikes brandkår 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/71 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp VA för del 

av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 1:39 och 1:43 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 1:39, 1:43 (se bilaga) 

ska ingå i verksamhetsområde för dricks- och avloppsvatten för 
Lindesbergs kommun 

2. Uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ansluta del av 
Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 1:39, 1:43 till kommunal VA 
anläggning.  

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för del av Lindesby 1:13 Dnr: S-2019–904 har den 2020-09-28 
vunnit laga kraft, planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt 
vatten och avlopp och därmed föreslås området upptas i verksamhetsområde 
för dricks- och avloppsvatten. I Detaljplanen rekommenderar även 
miljökontoret att resterande del av Torphyttan bör anslutas till 
verksamhetsområde, främst på grund av negativ status i Torphyttebäcken och 
underkända enskilda avlopp. Området ingår inte i detaljplan och måste därför 
behovs utredas innan ett eventuellt beslut om verksamhetsområde. 
Behovsutredning för resterande Torphyttan bör upptas i kommande 
utredning för utbyggnadsplan för VA i Lindesbergs kommun. 
 

Henrik Arenvang Christine Andersson 
Kommundirektör VA-ingenjör 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Bilaga 1. Detaljplanskarta Dnr: S2019-904 
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                 Christine Andersson                      

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 
2022-03-15               Dnr SBB2018-505 
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Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: 

Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 

713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se  
 

 

Lindesbergs kommun 

 

Förslag till underlag gällande beslut om 
verksamhetsområde för kommunalt VA för del av 
Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 1:39 och 
1:43. 

 

Förslag till beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38:1:48, 1:41, 1:39, 1:43 

(se bilaga 1) ska ingå i verksamhetsområde för dricks- och 
avloppsvatten för Lindesbergs kommun, 

2. Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget att 
ansluta del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38:1:48, 1:41, 1:39, 
1:43 till kommunal VA anläggning.  

 

 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan för del av Lindesby 1:13 Dnr: S-2019–904 har den 2020-09-28 vunnit 
laga kraft, planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt vatten och 
avlopp och därmed föreslås området upptas i verksamhetsområde för dricks- 
och avloppsvatten. I Detaljplanen rekommenderar även miljökontoret att 
resterande del av Torphyttan bör anslutas till verksamhetsområde, främst på 
grund av negativ status i Torphyttebäcken och underkända enskilda avlopp. 
Området ingår inte i detaljplan och måste därför behovs utredas innan ett 
eventuellt beslut om verksamhetsområde. Behovsutredning för resterande 
Torphyttan bör upptas i kommande utredning för utbyggnadsplan för VA i 
Lindesbergs kommun 
 

För ärendet aktuella handlingar. 
Bilaga 1. Detaljplanskarta Dnr: S2019-904. 
 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

 
Christine Andersson 
VA-Ingenjör 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (42) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-09-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §69/20   Dnr: KS 2019/310 

 

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt 

bostadsområde i Torphyttan 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

 detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för 
detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun inte medför betydande miljöpåverkan. 6 kap. 7§ 
MB. 

 anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun 
 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun. Syftet med 
detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt 
bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en 
förskola. Planen kommer även möjliggöra för 
infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor. 

Ärendets tidigare behandling 

Sedan tidigare har en detaljplan vid Lindesby 1:13 m.fl. tagits 
fram. Detaljplan godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i 
Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande så 
upphävde Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen 2019-08-
28 kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen valde då 
inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan gör i 
och med denna detaljplan ett omtag med kompletterande 
utredningar samt en lokaliseringsprövning.  

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 8 maj 2020 
– 29 maj 2020. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning 
under tiden 8 juni 2020 – 29 juni 2020 Under granskningstiden 
har reviderade planhandlingar funnits tillgängliga på 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (42) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-09-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Stadsbyggnadskontoret samt digitalt. Ärendet har behandlats av 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-09. 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

 detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för 
detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun inte medför betydande miljöpåverkan. 6 kap. 7§ 
MB. 

 anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Anders Persson (LPO) och Inger Griberg (MP) föreslår att 
ärendet återremitteras för att inhämta domstolsbeslut gällande 
liknande frågor. 
 
Bengt Storbacka (S), Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Först hanteras förslaget om återremiss, kommunfullmäktige 
godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. Omröstnings begärs och genomförs 
enligt följande: de som röstar för att ärendet ska avgöras idag 
röstar ja och de som röstar för att ärendet ska återremitteras 
röstar nej. Omröstningen utföll med 34 ja och 2 nej. 6 ledamöter 
avstod och 3 ledamöter var frånvarande. Av röstningslistan 
nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade: 
 
Namn Ja Nej Avstår 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (42) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-09-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kristine Andersson (S) X   
Irja Gustavsson (S) X   
Linda Svahn (S) X   
Jonas Bernström (S) X   
John Omoomian (S) X   
Joakim Hermansson (S) X   
Sofie Krantz (S) X   
Ulla Lundqvist (S) X   
Nafih Mawlod (S) X   
Lennart Olsson (S) X   
Bengt Storbacka (S) X   
Margareta Ahlm (S) X   
Bo Stenberg (S) X   
Ulf Axelsson (V) X   
Gunilla Remnert (V) X   
Hans Lindkvist (V) X   
Jonas Kleber (C) X   
Susanne Karlsson (C) X   
Magnus Storm (C) X   
Maria Pia Karlsson (C) X   
Christina Pettersson (C) X   
Tuula Marjeta (C) X   
Pär-Ove Lindqvist (M) X   
Lillemor Bodman (M) X   
Jan Hansson (M) X   
Anniette Lindvall (M) X   
Tomas Klockars (M) X   
Fredrik Lindmark (M) X   
Sven Erik Larsson (M) X   
Emil Wellander (M)  X   
Nils Detlofsson (L) X   
Markus Lundin (KD) X   
Margareta Andergard (KD) X   
Inger Griberg (MP)  X  
Krister Jakobsson (SD)   X 
Frånvarande (SD)    
Jari Mehtäläinen (SD)   X 
Frånvarande (SD)    
Fredrik Rosenbecker (SD)   X 
Frånvarande (SD)    
Tommy Lönnström (SD)   X 
Tom Persson (SD)   X 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 16 (42) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-09-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lars Ljunggren (SD)   X 
Anders Persson (LPO)  X  
Arnold Bengtsson (S) ordför X   
Summa 34 2 6 

 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 

 

Anders Persson (LPO) och Inger Griberg reserverar sig mot 
beslutet. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Länsstyrelsen Örebro län 
Lantmäteriet Gävle 
 
För kännedom 

Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda samt ingår i sakägarkretsen efter 
att planen har antagits i kommunfullmäktige. 
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 Protokollsutdrag 32 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §85/22   Dnr: KS 2022/71 

 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp VA för del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 

1:38, 1:48, 1:41, 1:39 och 1:43 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 
1:39, 1:43 (se bilaga) ska ingå i verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten för Lindesbergs kommun 

2. Uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 
ansluta del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 
1:41, 1:39, 1:43 till kommunal VA anläggning. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för del av Lindesby 1:13 Dnr: S-2019–904 har den 
2020-09-28 vunnit laga kraft, planområdet ska enligt 
detaljplanen försörjas med allmänt vatten och avlopp och 
därmed föreslås området upptas i verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten. I Detaljplanen rekommenderar även 
miljökontoret att resterande del av Torphyttan bör anslutas till 
verksamhetsområde, främst på grund av negativ status i 
Torphyttebäcken och underkända enskilda avlopp. Området 
ingår inte i detaljplan och måste därför behovs utredas innan ett 
eventuellt beslut om verksamhetsområde. Behovsutredning för 
resterande Torphyttan bör upptas i kommande utredning för 
utbyggnadsplan för VA i Lindesbergs kommun. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 
1:39, 1:43 (se bilaga) ska ingå i verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten för Lindesbergs kommun 

2. Uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 
ansluta del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 
1:41, 1:39, 1:43 till kommunal VA anläggning.  
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 Protokollsutdrag 33 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/114 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Revidering av taxa för markåterställningsarbeten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till taxa 
gällande markåterställningsarbeten. 

Ny taxa gäller från och med 1 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 

I och med nytt beläggningsavtal från och med 2022 så behöver taxorna 
(priser) för återställningsarbeten justeras, då asfaltspriser, timpriser och 
maskinpriser har ökat betydligt mot föregående avtal. I detta pris ingår det 
underhållningstillägg som avdelningen tar ut av de som gräver samt för 
framtida underhåll efter grävningar i kommunal väg och mark. 

Exempel på prishöjning är ansökan om grävtillstånd 8%, återställande av väg 
inklusive asfalt 47%-67% beroende på storlek av återställning, yrkesarbetare 
41% och grävmaskin 29%. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Hällefors Kommun 
Nora Kommun 
Ljusnarsbergs Kommun 

Bilagor: 

Förslag till revidering av taxa för markåterställningsarbeten 



§72/22 Revidering av taxa för markåterställningsarbeten - KS 2022/114-2 Revidering av taxa för markåterställningsarbeten : protokoll taxa.pdf



§72/22 Revidering av taxa för markåterställningsarbeten - KS 2022/114-2 Revidering av taxa för markåterställningsarbeten : Förslag till taxa för markåterställningsarbeten fr 20220601.pdf

                                                                               2022-03-17                           SBB2022-202  
  
                                          TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

Förslag till Taxa för markåterställningsarbeten 
i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
 
Återställande av gata efter schaktningsarbeten, inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Taxan är antagen i kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX, Lindesberg 2022-XX-XX, 
Ljusnarsberg 2022-XX-XX och Nora 2022-XX-XX och gäller från och med 2022-06-01. 
 

I angivna priser ingår: 

1. Återställning 
2. Framtida underhåll 
3. Arbetsledning och administration 

 
Vid underlåtande att söka grävtillstånd utgår en administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Vid underlåtande att insända färdiganmälan för beställning av återställning utgår en 
administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Planerad grävning på nybelagd gata skall kosta mer än övriga gator. För akuta 
felavhjälpningsåtgärder gäller emellertid grundpriset. 
 

Beläggningens 
ålder 

Prissättning 
> 2-10 m² > 10-50 m² > 50 m² 

0-1 år 2 x 175 kr/m2 2 x 150 kr/m2 2 x 150 kr/m2 

> 1 år 1 x grundprislista 1 x grundprislista 1 x grundprislista 

 
 

Grundprislista Pris exkl moms 

Grävtillstånd 650 kr 

≤ 2 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport  

1 000 kr/m2 

> 2-10 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

675 kr/m2 

> 10-50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

600 kr/m2 

> 50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

550 kr/m2 

Vid 1 extra lager 40 mm asfalt tillkommer kostnaden för asfalten 1 600 kr/ton 
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2 
 
 

Gradhuggen kantsten 12” och Råkansten RV2, Granit, satta i grus, 
med motstöd av grus, exkl material 

375 kr/m 

Yrkesarbetare 550 kr/tim 

Grävmaskin 1 100 kr/tim 

Lastbil 950 kr/tim 

 
 
 
OBS! 
 

• Övrigt här ovan ej uppräknat, felande, förstört eller bortkommet material ersätts med 
gällande dagspriser, hämtningskostnader. 
 

• Tillkommande kostnader: ex brunnsjusteringar extra behov av grusmaterial mm. 
 

• För arbeten och material som inte finns med i prislistan, lämnas ett offererat pris. 
 

• Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt. 
 

• Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
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 Protokollsutdrag 34 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §86/22   Dnr: KS 2022/114 

 

Revidering av taxa för markåterställningsarbeten 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
förslag till taxa gällande markåterställningsarbeten. 

Ny taxa gäller från och med 1 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 

I och med nytt beläggningsavtal från och med 2022 så behöver 
taxorna (priser) för återställningsarbeten justeras, då 
asfaltspriser, timpriser och maskinpriser har ökat betydligt mot 
föregående avtal. I detta pris ingår det underhållningstillägg som 
avdelningen tar ut av de som gräver samt för framtida underhåll 
efter grävningar i kommunal väg och mark. 

Exempel på prishöjning är ansökan om grävtillstånd 8%, 
återställande av väg inklusive asfalt 47%-67% beroende på 
storlek av återställning, yrkesarbetare 41% och grävmaskin 
29%. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
förslag till taxa gällande markåterställningsarbeten. 

Ny taxa gäller från och med 1 juni 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Hällefors Kommun 
Nora Kommun 
Ljusnarsbergs Kommun 

 

 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   14 (20) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-05-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 56 
Ks § 136 
Au § 74  Dnr KS 0011/2022-23 
 

Förslag till taxa för markåterställningsarbeten för Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till Ljusnarsbergs kommun 

med en tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2022 gällande förslag till taxa för 

markåterställningsarbeten i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.  

 

Förslag 
Direktionen beslutar föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta 

förslag till taxa gällande markåterställningsarbeten.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa 

gällande markåterställningsarbeten.  

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 
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Rouzbeh Isa 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att 2 § punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
ändras till följande: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2022 börjar lag om tobaksfria nikotinprodukter gälla. Det är 
kommunen som ska utöva tillsynen enligt denna lag. 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utövar idag tillsynen över övrig 
tobakslagstiftning. Förändringen i reglementet är en uppdatering för att 
säkerställa att nämnden kan bedriva tillsyn över tobaksfria nikotinprodukter. 

Konsekvenser 

En ny lagstiftning innebär att vissa uppgifter tillkommer i kommunens 
tillsynsansvar. Detta är bland annat tillsyn av verksamheter som säljer 
tobaksfria nikotinprodukter. Detta innebär att nämndens taxa behöver 
ses över, vilket behandlas i ett separat ärende. 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
 

Bilagor: 

Samhällsbyggnadsnämnden § 67 tillägg i reglemente Dnr ALT-2022-17 
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§	 Ärende	
67 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  

Beslut om tillägg i reglemente 
Dnr ALT-2022-17 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att 
kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
beslutar att 2 § punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen ändras till: 
 
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Ändringen ska gälla från den 1 juli 2022. 
 
Motivering till beslutet 
Den 1 juli 2022 börjar lag om tobaksfria nikotinprodukter gälla.  
 
Det är kommunen som ska utöva tillsynen enligt denna lag. 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utövar idag tillsynen över övrig 
tobakslagstiftning. Förändringen i reglementet är en uppdatering för att 
säkerställa att nämnden kan bedriva tillsyn över tobaksfria 
nikotinprodukter. 
 
Konsekvenser 
En ny lagstiftning innebär att vissa uppgifter tillkommer i kommunens 
tillsynsansvar. Detta är bland annat tillsyn av verksamheter som säljer 
tobaksfria nikotinprodukter. Detta innebär att nämndens taxa behöver 
ses över, vilket behandlas i ett separat ärende. 
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.  
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunfullmäktige i Hällfors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
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 Protokollsutdrag 35 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §87/22   Dnr: KS 2022/78 

 

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 2 § 
punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen ändras till följande: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2022 börjar lag om tobaksfria nikotinprodukter gälla. 
Det är kommunen som ska utöva tillsynen enligt denna lag. 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utövar idag tillsynen 
över övrig tobakslagstiftning. Förändringen i reglementet är en 
uppdatering för att säkerställa att nämnden kan bedriva tillsyn 
över tobaksfria nikotinprodukter. 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 2 § 
punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen ändras till följande: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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    KS 2019/235 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
           

Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation 

Förslag till beslut 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 

 Utskottet för stöd och strategi (USS) upphör 2022-12-31 
 Kommunstyrelses reglemente revideras till 2023-01-01 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas från 2023-01-01  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) blir krisledningsnämnd från 

2023-01-01 
 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 Sammanträdesstrukturen för kommunstyrelsen förändras från 2023 
enligt nedan: 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas från 2023-
01-01. Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. 
KSau ska spegla valresultatet, de sju första mandaten ska finnas 
fördelade där. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter och 8 
ersättare. Som ersättare ska man vara ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen. KSau ska vara ett strategiskt och operativt 
arbetsutskott. Vid KSau ska endast ordinarie ledamöter delta. 
Ledamot som är förhindrad att delta, kallar in sin personlige 
ersättare.  

o Beredande kommunstyrelse sker separerat från beslutade 
kommunstyrelse. Vid beredande kommunstyrelse deltar 
ordinarie ledamöter fysisk på plats och ersättare som har 
möjlighet att delta. Ledamot som är förhindrad att delta, kallar 
in sin personlige ersättare.  
 

o Beslutande kommunstyrelse sker ca 14 dagar efter 
beredande kommunstyrelse. Vid beslutande kommunstyrelse 
deltar ordinarie ledamöter och ersättare som har möjlighet, 
fysiskt på plats. Ledamot som är förhindrad att delta, kallar in 
sin personlige ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
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Under perioden augusti 2019 till oktober 2020 genomfördes en utredning i 
projektform med syfte att föreslå en mer kostnadseffektiv styrning och 
organisation såväl politiskt som förvaltningsmässigt i Lindesbergs kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om ny politisk organisation 
från och med 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att det ska genomföras en utvärdering under 
januari - februari 2022 och den ska redovisas för kommunstyrelsen i mars 
2022.  
 
Utvärderingen ska kunna ge förslag på förbättringar/förändringar i den 
politiska organisationen som kan genomföras till den nya mandatperioden 
2023 – 2026. 
 
Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts av Arne Svensson och Lina Lenefors från 
Professional Management AB.  
 
Utvärderingen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer.  
Genomgång och analys av all relevant dokumentation, inklusive reglementen 
och styrdokument, samt ett urval bland sammanträdesprotokoll och ärenden. 
 
Intervjuer med ett urval bland ledande politiker, ledningspersonal samt 
nämndadministratörer. Totalt har 17 personer intervjuats.  
Enkät till samtliga politiker med uppdrag i kommunen som ordinarie 
ledamöter och ersättare. 
 
Rekommendationer i utvärderingsrapporten 
 
Mot bakgrund av den sammanfattande analysen och utredarnas slutsatser 
rekommenderar de att Lindebergs kommun:  

 Överväger att ersätta USS och beredande KS med ett arbetsutskott till 
KS (KSAU). 

 Överväger att ha beredande KS (hela KS eller KSAU enligt förslag ovan) 
en gång i månaden och sedan ha beslutande KS-sammanträde 14 dagar 
senare. 

 Även fortsättningsvis ger ersättare rätt att delta vid sammanträden.  

 Överväger att även fortsättningsvis genomföra vissa möten digitalt för 
att underlätta deltagande och spara in på reseersättningar 

 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 



§74/22 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation - KS 2019/235-20 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation : Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation

   
 

 3 (3)  

 

 

 

Bilagor: 

 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation 
 Mötesstruktur 
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Alternativ för kommunstyrelsen

1. Beslutande och Beredande KS, samma dag Nuvarande modell

Utskottet för stöd och strategi vid annat datum

2. KSAU Beslutande KS ca 14 dagar efter KSAU Utredningens förslag

3. Beredande KS Beslutande KS, ca 14 dagars efter Förslag (kommundir)
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1 Inledning

1.1 Uppdraget

Professional Management AB har fått i uppdrag att utvärdera Lindesbergs kommunspolitiska
organisation.

1.2 Bakgrund

Under perioden augusti 2019 till oktober 2020 genomfördes en utredning i projektform med syfte att
föreslå en mer kostnadseffektiv styrning och organisation såväl politiskt som förvaltningsmässigt i
Lindesbergs kommun. Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om ny politisk organisation från
och med 2021.

Kommunfullmäktige beslutade att det ska genomföras en utvärdering under januari - februari 2022 och
den ska redovisas för kommunstyrelsen i mars 2022. Utvärderingen ska kunna ge förslag på
förbättringar/ förändringar i den politiska organisationen som kan genomföras till den nya
mandatperioden 2023 - 2026.

1.3 Uppdragets genomförande

Uppdraget har genomförts av Arne Svensson och Lina Lenefors från Professional Management AB.

Utvärderingen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer.

- Genomgång och analys av all relevant dokumentation, inkl reglementen och styrdokument, samt
ett urval bland sammanträdesprotokoll och ärenden.

- Intervjuer med ett urval bland ledande politiker, ledningspersonal samt nämndadministratörer.
Totalt har 17 personer intervjuats.

- Enkät till samtliga politiker med uppdrag i kommunen som ordinarie ledamöter och ersättare.

- Analys av kostnadsutvecklingen inom den politiska organisationen.

- Analys av nyckeltal från Kolada.

Slutsatser och rekommendationer presenterades vid beredande Kommunstyrelse den 29 mars 2022.

Enkätundersökningen genomfördes som en webbenkät till samtliga politiker med uppdrag i kommunen
som ordinarie ledamöter och ersättare. Information och länk till enkäten skickades ut via e-mail.
Information om enkäten mailades även ut av Kommundirektören tillsammans med uppmaning att
besvara enkäten. Tre påminnelser skickadesut till de respondenter som ännu inte besvarat enkäten.
Kommunsekreteraren fick även länkarna till enkäten för att kunna maila ut till de politiker som
efterfrågade dessa. Totalt har 51 personer besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 50%. Även
om svarsfrekvensen tyvärr är låg gör vi bedömningen att vi har tillräckligt underlag för utvärderingen.

I enkäten ställdes ett antal flervalsfrågor formulerade som påståenden om kommunens politiska
organisation. Till varje fråga fanns även möjlighet att lämna kommentera och lämna konkreta förslag. I
rapporten redovisas svaren på flervalsfrågorna i diagram. Svaren på frågorna med fritextsvar
sammanfattas tillsammans med svaren från intervjuerna. I rapporten redovisasäven ett urval
fritextsvar, tydligt utmärkta i blå rutor.
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Inledningsvis ställdes frågor om respondenternas politiska uppdrag i kommunen. Av diagrammet nedan
framgår fördelningen mellan politiska uppdrag i kommunen hos de som besvarat enkäten, fördelat på
ordinarie ledamöter och ersättare.

Diagram 1: Respondenternas politiska uppdrag i kommunen

1.4 Rappor tdisposi t ion

Uppdraget och dess genomförande beskrivs i kapitel 1. Kapitel 2 innehåller redovisning av enkätsvar och
synpunkter på Lindesbergs kommuns politiska organisation som har lämnats i intervjuer och enkätsvar. I
kapitel 3 redovisas kostnadsjämförelser och respondenternas synpunkter på kostnaderna kopplade till
kommunens politiska verksamhet. Slutligen ges utvärderarnassamlade analys och rekommendationer i
kapitel 4.

I redovisningen av synpunkter har vi strävat efter att vara så tydliga som möjligt utan att ge avkall på
anonymiteten för respondenterna. Det finns inte några skillnader i svaren från olika grupper som kan
säkerställas statistiskt. Eftersom det rör sig om få personer i flertalet undergrupper är vi försiktiga med
att ange antalsuppgifter. Där det kan vara adekvat med kvantifieringar sker det i stället genom att skriva
” ett par”, ” några” , ” flertalet” et c. Fö r att ge e n nyanserad bild av de sy npunkter so m inkomm it har v i
vissa fall valt att skriva ut respondenternas svar, vilka är tydligt utmärkta genom blå rutor.

2 Lindesbergs poli t iska organisation

2.1 Nuläge - Lindesbergs poli t iska organisat ion 2022

Lindesbergs politiska organisation beskrivs i figur 1 nedan. Den består av följande:

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar
folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. 45 ledamöter + 31 ersättare
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Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder
och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. 15 ledamöter + 15 ersättare

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet,
fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola. 11 ledamöter + 11 ersättare

Socialnämnden har det politiska ansvaret för socialförvaltningens verksamheter inom
avdelningarna individ och familj, funktionsstöd samt vård och omsorg. 11 ledamöter + 11 ersättare

Tillväxtnämnden ansvarar för bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunal kultur- och
fritidsverksamhet och kommunens turismverksamhet. Förutom dessa områden ansvarar
tillväxtnämnden även för insatser för att underlägga och påskynda den nyanländes etablering i
samhället, biblioteksverksamhet, samordna medborgarservice samt planering och samordning av
arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar. 9 ledamöter + 9 ersättare

Valnämnden är lokal valmyndighet och har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom
kommunen. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och
lokaler för förtidsröstning. 5 ledamöter + 5 ersättare

Utskottet för stöd och strategi (USS) ansvarar för bland annat kansli, ekonomi, personal och
information/kommunikation. Förutom dessa områden ansvarar utskottet för IT, måltid, miljö,
folkhälsa, upphandling samt risk och säkerhet. 7 ledamöter + 7 ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam myndighetsnämnd för kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora inom miljö- och byggområdena. Lindesbergs kommun
är värdkommun. Kommunstyrelsen i respektive kommun styr över övergripande miljöfrågor,
översiktsplanering och energirådgivning. 9 ledamöter + 9 ersättare

Utöver ovanstående nämnder finns sex kommunala bolag och två kommunalförbund.

2.2 Aktuell förändr ing av kommunalförbund

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har
organiserats i ett gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar
verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. Förändringar i
samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i synnerhet skapar nya förutsättningar och nya
villkor för samarbetet. För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes
2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare organisation. Det arbetet har nu lett fram till ett
gemensamt förslag som skall behandlas i respektive kommun.

Förslaget innebär att verksamheter som idag är organiserade under den gemensamma nämnden
kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk person föreslås avvecklas.
Samhällsbyggnad Bergslagen som namn och varumärke föreslås upphöra.

En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun och en del verksamheter
kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.
Lindesbergs kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för
verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata, samt tillhörande projektenhet.



§74/22 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation - KS 2019/235-20 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation : Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation från Professional management

6Figur 1: Li nd esb ergs kommu n s Nämn d s- oc h för val tn in gsorgan i sati on 2021



§74/22 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation - KS 2019/235-20 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation : Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation från Professional management

7

2.3 Förändr ingen av den pol it iska organisationen från och med 2021

Under perioden augusti 2019 till oktober 2020 genomfördes en utredning i projektform med syfte att
föreslå en mer kostnadseffektiv styrning och organisation såväl politiskt som förvaltningsmässigt i
Lindesbergs kommun. Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om ny politisk organisation från
och med 2021. Förändringen innebar bl a att Tillväxtutskottet avvecklades och en Tillväxtnämnd
inrättades. Förändringen innebar även att följande ansvarsområden överfördes från tillväxtutskottet och
tillväxtförvaltningen till kommunstyrelsen och kommunkontoret:

- näringslivsfrågor
- övergripande infrastruktur, inklusive färdtjänst och kollektivtrafikfrågor
- mark- och exploateringsfrågor
- marknadsföringen av kommunen

Figur 2: Förändring i Lindesbergs kommuns organisation mellan 2020 och 2021

2.4 Respondenternas synpunkter på kommunens poli t iska or ganisation

Vid intervjuerna och i enkäten ställdes ett par övergripande frågor om Lindesbergs politiska
organisation, organisationens styrkor och svagheter, samt om förändringarna 2021 har gett förväntade
effekter.

2.4.1 Kommunens nuvarande polit iska organisation

Överlag anser respondenterna att kommunen har en bra och tydlig politisk organisation. Flera av de
intervjuade anser att en renodlad nämndstruktur är tydligare än en politisk organisation med utskott i
kommunstyrelsen. Förändringen som genomfördes 2021 anses därför som ett steg i rätt riktning.

Även om det framkommer ett antal utmaningar och utvecklingsförslag med nuvarande politiska
organisation menar merparten av respondenterna att kommunen bör bygga vidare på nuvarande
organisation och fokusera utvecklingsarbetet på en förstärkt samverkan mellan nämnderna samt att
säkerställa att de politiska processerna harmoniserar med den så kallade tillitsbaserade styrningen.
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Av kommentarerna framgår att det är önskvärt att inte göra för stora organisationsförändringar för ofta,
då detta skapar viss oro i verksamheterna. Det anses bättre med utvärderingar - och mindre justeringar
utifrån dessa - snarare än stora förändringar.

När det gäller storleken på den politiska organisationen går åsikterna isär. Några av respondenterna
menar att den politiska organisationen är för stor, sett utifrån kommunens storlek och invånarantal.
Som exempel nämns Kommunstyrelsen med 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Eftersom
ersättarna har närvarorätt blir antalet politiker vid sammanträdena stort. Fördelen som lyfts är att det
med denna storlek blir bred representation från partierna och att partierna får bra bredd för rekrytering.
Kommunfullmäktige har dock tidigare minskat från 49 ledamöter till nuvarande 45 ledamöter.

Av diagrammet nedan framgår att merparten av de som besvarat enkäten instämmer helt (18%) eller i
hög grad (59%) i påståendet ”Lindesbergs kommun har en ändamålsenlig politisk organisation”.

Diagram 2: Lindesbergs kommun har en ändamålsenlig politisk organisation

Var femte respondent instämmer dock i låg grad eller inte alla i påståendet. Följande
utvecklingsområden har lyfts när det gäller den politiska organisationen:

- Se över och vidareutveckla samverkan mellan nämnderna/ förvaltningarna.

- Överväg om Utskottet för stöd och strategi (USS) bör ersättas av ett arbetsutskott till KS (KSAU).

- Tydliggör var i organisationen vissa ansvarsområden kopplat till näringsliv samt besöksnäring
och turism bör ligga.

- Justera organisationen och/eller ansvaret för samhällsbyggnadsfrågorna så att kommunen i
högre grad äger processen och prioriteringarna.

Instämmer helt
18%

Instämmer i hög grad
59%

Instämmer i låg grad
17%

Instämmer inte alls
4%

Vet ej
2%
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Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- För många stolar och mandat i förhållande till befolkning och nutidens krav/önskemål på snabbare
resultat av det politiska arbetet.

- Handläggningstiden på motioner, medborgarförslag är alldeles för lång.

- Den kan upplevas som lite spretig och dra åt olika håll

- Ambitionen är och bör vara större verklig samverkan mellan förvaltningarna

- Lindesberg, som kulturkommun känns otydlig, när vi saknar kulturnämnd.

- Jag saknar en samhällsbyggnadsnämnd/ förvaltning inom den egna kommunen för att helt äga och
driva frågor rörande området. För som det är idag äger vi inte frågan utan Lindesbergs uppdrag ska
prioriteras med övriga tre kommuner som ingår i kommunförbundet vilket gör att processer upplevs
sega eller helt avsaknad av dessa.

- Den politiska styrningen söndrar i arbetet med t.ex. barn och ungdomar. Allt för många frågor berör
både skola, förskola, fritidsaktiviteter och social problematik. Det borde finnas en "trygg
uppväxtnämnd" en "trygg äldrenämnd" o.s.v

- Jag är av den åsikten att man skulle få bättre resultat om samverkan mellan olika nämnder (ex barn-
och utbildning och socialnämnden) skedde i högre utsträckning. Det gäller både resultat i ekonomi
och kvalitet.

- Fastighetsbolaget måste tydligare integreras i kommunkoncernen.

- Två organisationer för samhällsbyggnad (samhällsbyggnadsnämnden för flertalet frågor, KS för
vissa). Den gemensamma nämnden lever sitt eget liv. Borde tydligare in i Lindesbergs organisation.

2.4.2 Fördelar och styrkor med nuvarande polit iska organisat ion

De styrkor som nämns med nuvarande politiska organisation är framförallt att den är tydlig, med en
nämndstruktur som är direkt kopplad till kommunens sakområden, samt att organisationen är
transparant och ger bra möjlighet till insyn för medborgare och mindre partier. Vidare lyfts att det
generellt sett är stor politisk enighet och en öppen dialog mellan majoriteten och oppositionen.

Några illustrativa kommentarer från enkäten och intervjuerna:

- Väl avvägd politisk organisation där alla partier kommer till tals i KF.

- Blir en tydlighet med nämnder och att det finns möjlighet till att fler kan vara aktiva politiker

- Varje nämnd har ansvar för sina frågor på ett tydligt sätt.

- Positivt att respektive nämnd får sätta de egna målen och eftersom det blir lättare att få en känsla
för dessa att följa en linje genom nämndarbetet.

- Enkelt att följa ärendet.

- Styrmodellen är tydlig och klar.

- Bra samarbete mellan nämnder och förvaltningar

- Antalet ledamöter i flera kommuner har dragits ner pga att intresset för att engagera sig och gå in i
politiska uppdrag minskat. Att det i Lindesberg kommun är ett relativt högt antal ledamöter i
kommunfullmäktige och att även ersättare deltar i samma utsträckning som ordinarie ledamöter i
nämnderna är exempel på styrkor i Lindesbergs politiska organisation.

- Det finns en trygghet och stabilitet på grund av hög kompetens bland både politiker och
tjänstepersoner.
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- Gott om tillfällen att fånga upp tankar och idéer

- Alla kommer till tals, även småpartierna

- Bra underlag från förvaltningarna

- Kommunchefen är bra på att sammanfatta ärenden och tydliggöra eventuella oenigheter, vilket gör
det enklare att debattera.

- Liten kommun med relativt snabba beslutsvägar och ett gemensamt fokus.

- Bra med Utskottet för stöd och strategi för att tidigt i processen få in vissa frågor under KS, som i de
flesta fall ändå skulle hamna hos KSO, KSoch kommundirektören.

2.4.3 Svagheter , r isker och utvecklingsområden

Flera respondenter anser att de svagheter och risker som finns inte specifikt är relaterade till den
politiska organisationen. Det främsta utvecklingsområdet som lyfts är samverkan mellan nämnderna och
gemensamt kommunövergripande arbete.

Nedan följer ett antal svagheter, risker och utvecklingsområden som enstaka respondenter lyft och som
de anser borde beaktas:

- Något oklart när en fråga ska tas upp och beslutas direkt i nämnd respektive när frågan ska till KS för
beredning och beslut. Oklar struktur som riskerar att leda till omtag och tidstapp.

- Ibland otydligt vad som först ska tas upp i USS och vad som ska direkt till KS.

- Nackdelen kan vara långa oklara beredningar innan beslutande KS. Det kan vara värt att prova
tanken om att USS kan ersättas av ett KS AU som (förutom strategifrågor mm som idag behandlas av
USS) också bereder frågor till beslutande KS.

- USS är för stort, i princip hela KS. Innebär att samma sak behandlas två gånger, vilket är ineffektivt.

- Ordföranden för Samhällsbyggnadsnämnden bör vara ledamot i USS, alternativt vara adjungerad till
utskottet då USS hanterar många ärenden från Samhällsbyggnadsnämnden.

- Processen för beredning av ärenden kan utvecklas.

- Tillsätt 2 vice ordföranden i nämnderna. Inför ett fungerande AU i nämnderna.

- Skör politisk majoritet är en risk. Viktigt med fortsatta samtal mellan partierna utifrån medborgarnas
bästa.

- Små partier har fått ett oproportionerligt stort inflytande genom att alla ersättare har rätt att delta i
möten, där de tar upp tid genom frågor och synpunkter.

- Oklart var beslut tas om investeringar, samt när och hur. Risken är att det läggs ner mycket tid på att
bereda investeringsprojekt som sedan inte blir av.

- Vore bra med, som tidigare år, redovisning av samtliga motioner som inte är färdigbehandlade, vem
som har hand om dem och planering för när de kommer att behandlas.

- En nackdel kan vara att Samhällsbyggnadsförvaltningsnämnden upplevs som något utanför
kommunen. Här behöver rådigheten över nämnden eller funktionen utvecklas. Det är fyra kommuner
vilket har en poäng eftersom vi enskilda kommuner själva är för små för att attrahera all den
kompetensen. Men tillsammans kan vi attrahera personal som behövs men vi har känslan av att de
blir lite utanför kommunen ... detta är en känsla. Här krävs mycket dialog och handpåläggning och att
vår kommun (liksom de övriga KNÖL-kommunerna) får en reell rådighet över sin enskilda kommuns
samhällsbyggande.
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- Namnet Tillväxtnämnden stämmer inte med nämndens ansvarsområden nu när frågor kring bl.a.
näringsliv, infrastruktur, samt mark och exploatering flyttats till Kommunstyrelsen. Det är egentligen
mer en Kultur- och fritidsnämnd eller Kultur- och arbetsmarknadsnämnd.

- Återskapa Kultur inklusive demokrati och integrationsnämnd, om man kan säga så, åtminstone med
detta innehåll.

- Bör arbeta mer aktivt med att engagera medborgarna. Exempelvis se över Kommunfullmäktiges
webbsända sammanträden så det blir mer intressant att följa kommunens politik.

- Bör arbeta mer aktivt med att få in kvinnor och yngre ledamöter i nämnder och styrelser.

- Det behöver vara en tydligare ekonomisk och kvalitativ uppföljning och utvärdering. Krävs kanske
tydligare styrregler?

- Jag tycker förvaltningen bestämmer för mycket.

- Oppositionen bör informeras mer om det som händer.

- Svaghet att små partier saknar helt insyn i kommunala bolag. Demokratisk brist.

- Starkt toppstyrd majoritet struntar i vettiga förslag om de själva inte har lagt dem.

- Uppdragen kan fördelas mer. KSO har väldigt mycket och bör kunna avlastas mer av andra råd.

- Politiken borde flytta ut ur nämndhuset.

Några respondenter har även tagit upp Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige. Detta är en
stående punkt året runt och intentionen från lagstiftaren var en gång per år för att medborgarna ska
kunna granska årsbokslutet och ställa frågor. Nu är det ibland som ett Speakers Corner. Det kan
användas för att driva en debatt och enstaka personer kan göra sig till tolk för allmänheten vilket ju
sällan stämmer. Ska det vara kvar behöver det förändras mycket, menar dessa respondenter.

2.4.4 Har förändr ingarna 2021 gett förväntade effekter?

Samtliga intervjuade är positiva till förändringen i den politiska organisationen, dvs att tillväxtutskottet
togs bort och att tillväxtnämnden inrättades. Den nya organisationen anses överlag tydligare och ge mer
tyngd till de frågor som hanteras inom tillväxtnämnden.

Flera av respondenterna menar dock att det har gått för kort tid för att uttala sig om förändringarna har
gett förväntade effekter eller inte. Detta då det anses behövas mer tid innan den nya organisationen,
delegationsordningen och kulturen har satt sig.

Av diagrammet nedan framgår att en tredjedel av de som besvarat enkäten inte vet om förändringen av
den politiska organisationen har gett förväntade effekter. Av kommentarerna framgår att detta delvis
beror på att det gått för kort tid, men även att det inte har varit helt tydligt för alla vilka effekter som
förväntades av förändringarna. Av de svarande som tagit ställning till påståendet instämmer majoriteten
i att förändringarna har gett förväntade effekter.
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Diagram 3: Förändringarna av den politiska organisationen 2021 har gett förväntade effekter

Den främsta anledningen till att tillväxtutskottet bildades 2017 var enligt intervjuade att det skulle bli
effektivare och kosta mindre med ett utskott under KS istället för ytterligare en nämnd. Enligt de
intervjuade upplevdes organisationen med två utskott under KS dock som alltför spretig och tungrodd.
Vidare fanns en upplevelse av att det tidigare blev dubbelarbete och en otydlighet i vem som egentligen
fattade beslut när frågor först skulle tas upp i tillväxtutskottet och sedan tasupp i KS. Tillväxtnämnden
upplevs som en tydligare och mer renodlad funktion, då näringslivsfrågorna och krisledningsfunktionen
flyttat till USS. Vidare finns en förhoppning att förändringen kommer att innebära en snabbare
hantering av många ärenden.

Överlag anser respondenterna att det har blivit en ökad tydlighet i beslutsmandaten med en nämnd
jämfört med när frågorna hanterades i ett utskott till KS.

Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- Jag är inte helt säker på vad som avsågs. Att vi fått en ren Tillväxtnämnd tycker jag dock är bra.

- Vet ej vad den förväntade effekten var. Har dock blivit en tydligare process.

- Det är fortfarande en så pass ny organisation att allt ännu inte har hunnit landa men jag tror på att
det kommer bli helt bra så småningom.

- Tror att det vore lämpligt om stöd och strategi också kan vara en beslutande och inte bara bereda
ärenden till KS.

- Det känns som ett tydligare driv, men det kan även bero på ny KSO.

2.5 Respondenternas synpunkter på r ol l- och ansvarsfördelningen

Vid intervjuerna och i enkäten ställdes även frågor kring roll- och ansvarsfördelningen.

Instämmer helt
15%

Instämmer i hög grad
30%

Instämmer i låg grad
13%

Instämmer inte alls
7%

Vet ej
35%
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2.5.1 Roll- och ansvarsfördelning mellan polit iker och tjänstepersoner

Roll- och ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner anses överlag vara tydlig och
ändamålsenlig i kommunen, där politikerna beslutar om VAD som ska göras och tjänstepersonerna
bestämmer HUR arbetet ska genomföras. I praktiken är dock gränsen mellan Vad och Hur inte alltid helt
tydlig och olika tolkningar kan göras, vilket ibland skapar otydliga gränser mellan rollerna.

Av diagrammet nedan framgår att majoriteten av de som besvarat enkäten instämmer helt (31%) eller i
hög grad (30%) i att det finns en tydlig och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning mellan politiker
och tjänstepersoner i kommunen.

Diagram 4: Det finns en tydlig och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och
tjänstepersoner i kommunen

Även om roll- och ansvarsfördelningen i stort upplevs som tydlig menar flera av de intervjuade att det
inom vissa områden och ärenden kan vara svårt att skilja på nämndens respektive förvaltningens
ansvar. Tjänstepersoner vill ibland vara med och styra VAD-frågorna i för stor utsträckning och
politikerna vill ibland lägger sig i HUR-frågorna i för stor utsträckning.

Av kommentarerna framgår att ett par respondenter upplever att kommunen i för hög utsträckning är
tjänstemannastyrd. Några respondenter upplever att tjänstepersoner ibland lägger för mycket
personliga värderingar i sina framställningar. Ett fåtal andra upplever att tagna beslut inte alltid efterlevs
av tjänstepersoner/förvaltningar. Att kommunen är relativt liten, med nära kontakt mellan
tjänstepersoner och politiker, bidrar till att det i vissa fall kan bli otydliga gränser, men fördelarna med
närheten ansesöverväga nackdelarna.

Vidare menar flera respondera att det skiljer sig mellan nämnderna hur roll- och ansvarsfördelningen
fungerar i praktiken, dels beroende av nämndernas karaktär och dels beroende på vilka personer som
sitter i nämnd och förvaltningsledning. Här har självklart ordföranden i respektive nämnd en avgörande
roll. Det har framförts att det vore bra med en mall med en klar dagordning för ordförande samt
tydlighet i ordförandens roll och hur nämnden ska jobba gentemot förvaltningen
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I övrigt lyfter ett par respondenter att det är positivt med kommunens nya styrmodell som utgår från
tillitsbaserad styrning. Bland annat anses det viktigt att kommunens organisation och ansvarsfördelning
är samstämmig med styrmodellen. Vidare anges att det är viktigt att politiker får regelbunden
utbildning, bland annat i vad det innebär med tillitsbaserad styrning och hur nämndernas respektive
förvaltningarnas uppdrag fungerar.

Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- Gränserna mellan Vad- och Hur-frågorna är ibland svåra för vissa politiker och tjänstemän att förstå.

- Politikens roll bör stärkas i vissa delar, dock ska politik vara politik. Men Lindesberg är som jag
upplever det mycket tjänstemannastyrd även om den fungerar väl.

- Kan bland uppleva att tjänstepersoner tar en för stor roll i vissa sammanhang och kan upplevas
motverka de politiska ambitionerna.

- Det fattas politiska beslut som jag uppfattar att tjänstemännen väljer att bryta mot eller upphäva
helt. Medborgare kommer i kläm, ingångna avtal bryts och både trovärdighet och riktning påverkas.

- Politiska viljan uttrycker sig oftast enbart igenom besparingar som förvaltningen måste reagera till.
Den politiska målbilden / visionen är otydlig.

- Delegationsordningar kan ibland göras tydligare.

2.5.2 Roll- och ansvarsfördelning mellan nämnder och utskott

Överlag upplever respondenterna att roll- och ansvarsfördelningen är tydlig och ändamålsenlig mellan
kommunens nämnder och utskott. Det som enligt merparten intervjuade behöver tydliggöras är
samarbetet mellan nämnderna och det kommunövergripande arbetet, samt vilken nämnd som ansvarar
för vad när det gäller frågor som involverar flera nämnder.

Av diagrammet nedan framgår att majoriteten av de som besvarat enkäten instämmer helt (28%) eller i
hög grad (37%) i att det finns en tydlig och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning mellan
kommunens nämnder och utskott.

Diagram 5: Det finns en tydlig och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunens
nämnder och utskott
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Enligt intervjuer och enkätsvar har Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden tydliga
ansvarsområden. Dock anses samarbetet mellan dessa nämnder och deras respektive förvaltningar
kunna utvecklas ytterligare.

Vidare anses det tydligt att Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och strategiska frågor. Det
anses också rimligt tydligt vad som menas med övergripande och strategiska frågor. När det gäller KS
anser flera respondenter att roll- och ansvarsfördelningen är något otydligmellan KS och USS (utskottet
för stöd och strategi). Även när det gäller samhällsbyggnadsfrågorna, näringslivsfrågorna och frågor
kring besöksnäring och turism upplever flera respondenter att roll- och ansvarsfördelningen är otydlig.

Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- Det finns en nedskriven tydlig och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning men det är inte alltid det
jobbas efter den och därför blir det inte helt tydligt.

- Något otydligt med de som är gemensamma med andra kommuner.

- Går nog inte att svara instämmer helt på frågan eftersom det är människor inblandade.

- Det har klarnat under året, vad som tillhör Tillväxtnämnden och vad som är USS ansvarsområde. En
fråga är bidrag till föreningar som inte är helt klart...

- Arbetet med frågor som berör flera olika nämnder och utskott behöver utvecklas. Måste komma ifrån
"Stuprörstänket"

- Lite rörigt mellan samhällsbyggnadsnämnden, tillväxtnämnd och KS.

- Det blir skevt när samma politiska ledamöter beslutar i flera nämnder och styrelser.

2.6 Respondenternas synpunkter på styrning, beslutsprocessen och
mötesstrukturen

Vid intervjuerna och i enkäten ställdes frågor kopplade till styrning, beslutsprocessen och
mötesstrukturen.

2.6.1 Ger den polit iska organisat ionen förutsättningar för en kostnadseffektiv styrning?

Av intervjuer och enkätsvar framgår att nuvarande politiska organisation överlag ger goda
förutsättningar för en kostnadseffektiv styrning. Framgångsfaktor som lyfts är ett tydligt årshjul, samt
att politiker och tjänstepersoner tillsammans jobbar mot gemensamma mål och att det finns en vilja att
nå dit smidigt och effektivt. Det anses snarare vara andra aspekter som kan behöva utvecklas för att få
till en kostnadseffektiv styrning i kommunen, såsom beslutsprocesser, systematiskt kvalitetsarbete,
ekonomistyrning och uppföljning. Andra förutsättningar för en kostnadseffektiv styrning som lyfts i
intervjuer och enkätsvar är politiskt mod att fatta svåra beslut, en utveckling av styrmodellen samt mer
samarbete mellan nämnder.

Några respondenter anser att det finns för lite strategisk kapacitet inom förvaltningen. För en
kostnadseffektiv styrning anses det behövas fler tjänstepersoner med strategisk och analytisk
kompetens.

En annan viktig aspekt som lyfts är att ha fungerande plattformar för breda diskussioner kring
kommunkoncernen som helhet, för att säkerställa att alla arbetar tillsammans mot samma mål på ett
effektivt sätt. Även analysdagarna med gemensam diskussion för alla partier anses positivt genom att de
skapar transparens och förankring.
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Av diagrammet nedan framgår att drygt hälften av de som besvarat enkäten instämmer helt (9%) eller i
hög grad (45%) i att nuvarande politiska organisation ger förutsättningar för en kostnadseffektiv
styrning, såväl politiskt som förvaltningsmässigt. Knappt en av fyra (23%) instämmer i låg grad i detta,
medan en av fem (21%) svarar att de inte vet.

Diagram 6: Kommunens nuvarande politiska organisation ger förutsättningar för en kostnadseffektiv
styrning, såväl politiskt som förvaltningsmässigt

Vid några intervjuer lyfts behovet av att klargöra vilka åtgärder som ska vidtas vid avvikelser i budget
(ekonomi och/eller kvalitet), så att det finns en gemensam bild av vad som förväntas. Utöver att anmäla
avvikelser anses det viktigt att även informera berörda nämnder/KS/KF om vilka åtgärder som redan har
vidtagits eller som kommer att vidtas.

Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- För många ledamöter i beredningsskedet.

- Mer resurser behövs till förebyggande arbete för att nå en mer kostnadseffektiv styrning.

- Återigen så är problemet att vi inte får utväxling på våra ambitioner att växa och bedriva en mer
hållbar kommun där vi ser att vi utvecklas och går framåt i den takt vi önskar. Jag ser en tröghet i att
man inte helt äger de frågor som en kommun bör äga (SBB).

- För mycket byråkrati inom förvaltningen.

- För många chefer i förvaltningarna.

- Jag tror det går att trimma flödena från politiskt förslag till beslut och verkställighet ytterligare, bl a
genom att förtydliga KS-strukturen med USS mm.

- Gällande beslut från KS till Samhällsbyggnadsförvaltningen lyckas vi inte alltid få igenom vår politiska
agenda och om det beror på KS "beställarkompetens" eller för stort avstånd gällande synen på
samhällsbyggandet är svårt att avgöra. Det känns osmidigt och otydligt många gånger, kanske för
att SBB är i fyra kommuner och inte endast en med en gemensam utvecklingssyn.
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45%
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23%

Instämmer inte alls
2%

Vet ej
21%
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- Svårt att utläsa så här långt. Det händer mycket nu vilket leder till att det behöver anställas extra
resurser för att hinna med och klara av utvecklingen.

- Om man satsar på t.ex förebyggande, främjande eller kvalitetshöjande insatser i ena ändan så bör
utfallet av den insatsen komma samma budget tillgodo.

2.6.2 Finns behov av ändr ing av något reglemente?

Merparten respondenter ser i nuläget inga behov av ändringar i något reglemente. Reglementen och
delegationsordningar ses över och uppdateras kontinuerligt. Några respondenter menar dock att
reglementena behöver tas upp oftare till diskussion än var de gör idag, exempelvis att de ses över varje
eller vartannat år och revideras minst vart fjärde år.

Vid intervjuer och enkäter framkommer följande synpunkter på reglementena:

- Saknar samordning av reglementena mellan de olika nämnderna. Det finns gemensamma faktorer
som borde vara lika i reglementena.

- Strukturen i reglementena känns ålderdomlig och behöver göras om.

- Ett exempel som nämns är hur kommunen arbetar med barnkonventionen och hur detta
återspeglas i reglementen.

- Borde finnas en gränsdragningslista om vilka frågor ska KS respektive SBB ska hantera för att
tydliggöra vem som håller i vad. Kan vara en informell checklista, d v s utan att listan är formellt
politiskt beslutad.

- Socialnämnden har utskott för individärenden, vilket inte framgår av reglementet

- Det behövs ett nytt reglemente för den nya nämnden som ska ersätta SBB.
Organisationsförändringen kräver även ändring av KS reglemente.

2.6.3 Beslutsprocessen

Av diagrammet nedan framgår att drygt tre av fyra som besvarat enkäten instämmer helt (36%) eller i
hög grad (41%) i a att det finns en tydlig och ändamålsenlig beslutsprocess i kommunen.
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Diagram 7: Det finns en tydlig och ändamålsenlig beslutsprocess i kommunen

Av synpunkterna framgår att beredningsprocessen blivit allt bättre, men att det fortfarande finns viss
förbättringspotential. Bland annat framkommer att uppföljningen av fattade beslut kan utvecklas och
att kan bli tydligare gränsdragning mellan informations- och beslutsärenden, samt att nämnderna inte
ska besluta i Hur-frågorna.

Exempelvis anser flera respondenter att det inte är helt optimalt med nuvarande sammanträdesstruktur
för KS, med både beslutande och beredande möte på samma dag. Det upplevs dels som svårt att hålla
isär vad som är beslut respektive beredande, dels blir det ibland svårt att hålla fokus hela dagen. Vidare
kommenteras att det med KS 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare blir en alltför stor grupp som
bereder ärenden. Ett förslag som framförsär att det istället bör inrättas ett arbetsutskott i
Kommunstyrelsen, KSAU, som förslagsvis har sammanträde två veckor före KS. En nackdel som lyfts med
denna föreslagna struktur är ökad arbetsbörda för kansliet.

En annan synpunkt som framkommit är kopplad till USS, där flera respondenter upplever att strukturen
orsakar dubbelarbete och att ärendehanteringen är mindre transparant jämfört med nämnderna. Om
det ska fungera med ett utskott under KS behöver politikerna diskutera klart ärendet innan ärendet går
till KS. Annars är risken stor att samma diskussioner återkommer i KS.

Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- Det råder inte alltid en tydlighet i beslutsprocessen.

- Utskottet för Stöd och Strategi (USS) anser jag ibland kan upplevas som något som lever sitt eget liv,
en blindtarm i den politiska organisationen som egentligen inte fyller någon funktion då de saknar
beslutsmandat i många frågor som går dit, vilket gör att organisationen kan upplevas som lite
otydlig.

- Under förutsättning att alla handlingar skickas ut.

- Uppföljning av om fattade beslut genomförts kan bli bättre!
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- Utveckla kommunfullmäktiges roll i beslutsprocessen.

- Sakna ett fungerande AU i beredning av ärenden. Förberedande nämnd är rena skämtet. Inga
protokoll och de styrande gör som de vill.

- Utskottet stöd och strategi har delegation på bl a att beställa detaljplaner. Går sedan till beredande
KS och därefter beslutande KS. Kan uppfattas otydligt av vissa.

2.6.4 Struktur och frekvens på sammanträdena

Av diagrammet nedan framgår att nästintill tre av fyra som besvarat enkäten instämmer helt (41%) eller
i hög grad (32%) i att det finns en tydlig och ändamålsenlig struktur på sammanträdena.

Diagram 8: Det finns en tydlig och ändamålsenlig struktur på sammanträdena

Av synpunkterna framgår att strukturen på sammanträdena ser olika ut i nämnderna och att det i stor
utsträckning anses bero på ordföranden om strukturen är tydlig och ändamålsenlig. I vissa fal upplevs
det om otydligt när ett ärende växlar från informationsärende till beslutsärende.

Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- Det beror alldeles på vem som är ordförande.

- För många ärenden vid samma tillfälle.

- Rörig ordförande som behöver utbildning i att leda sammanträden. Ordförande tar själv ordet i för
hög utsträckning.

- Beredningarna bör utvecklas, sedan bör även ledamöter från de olika partierna få bättre utbildning i
hur ärendegången går och fungerar. Lätt som ny att missa vart besluten egentligen ligger.

- Viktigt att fler deltar aktivt.

- L ånga m öten, mycket dokumentation, mycket ” väntande” mellan beslut, fel beslut sk ickas till politiskt
avgörande.
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När det gäller sammanträdesfrekvensen anser merparten av de som besvarat enkäten att
sammanträdena är lagom ofta (83%), vilket framgår av diagrammet nedan. Ingen av de som besvarat
enkäten anser att sammanträdena är för ofta, medan fem personer svarar att de sammanträder för
sällan.

Diagram 9: Vad anser du om sammanträdesfrekvensen?

Följande synpunkter har framkommit angående mötesfrekvensen:

- Skulle hellre ha möte halvdagar var fjortonde dag istället för heldagar en gång per månad.

- Det vore dock bra att inte ha KS beredande och beslutande samma dag, utan istället en gång per
månad ha beredande KS och sedan beslutande 14 dagar senare. Anledningen är att det kan bli för
mycket att ta in som ledamot när så mycket samlas ihop.

- Behöver utökas med fler sammanträden för USS.

- Tätare sammanträden brukar leda till att fler förtroendevalda hoppar av.

- Det kan hända ibland att det är en väldigt stor ärendemängd, men jag upplever inte att vi inte hinner
med det väsentliga.

- Utgångspunkten vid nämndsammanträden är ett sammanträde per månad. Bättre att ställa in än ha
få möten inplanerade.

- Frekvensen är bra. Det är inte alltid att mötet hålls inom de tidsramar som är satta för mötet. Sluta
tidigare är ok, men dra över om en sluttid är satt är inte ok.

Lagom ofta
84%

För sällan
11%

Vet ej
5%
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2.6.5 Bör ersättare delta i nämndsammanträdena

Majoriteten av de om besvarat enkäten instämmer helt (66%) i påståendet att alla ersättare bör delta
vid nämndssammanträdena även i fortsättningen. Dock är det några respondenter som instämmer i låg
grad (14%) eller inte alls (2%)

Diagram 10: Alla ersättare bör även i fortsättningen delta vid nämndssammanträdena

Åsikterna går något isär när det gäller om ersättare ska delta vid nämndsammanträden eller inte, även
om merparten respondenter är positiva till att ersättare ska vara med. Den främsta fördelen anses vara
att ersättarna genom att delta vid sammanträdena håller sig uppdaterade om kommunens arbete och
på så vis har enklare att gå in och fatta beslut när så behövs. Även demokratiaspekten lyfts som
argument att ersättarna ska ha närvarorätt i samtliga sammanträden. I detta sammanhang har det
framkommit synpunkter på att ersättare inte får delta i alla möten, som exempelvis förberedande
budgetdiskussioner. En annan viktig aspekt är att vissa partier inte har några ordinarie ledamöter och att
det ur den aspekten är värdefullt att ersättare har möjlighet att vara med vid sammanträden.
Vissa menar att det räcker att vidarebefordra beslut och ställningstaganden till ersättarna för att de ska
hålla sig uppdaterade. En idé som framförs är att ersättarna kan vara med via länk på hybrida möten.

Den nackdel som lyfts är att det ibland blir otydligt vilken roll de icke tjänstgörande ersättarna har under
sammanträdet och i vilken utsträckning de har – eller ska ha - rätt att yttra sig, ställa frågor till
tjänstepersoner, lämna förslag och delta i diskussioner under sammanträdena. Ett par respondenter
upplever att det är problematiskt när vissa ersättare tar alltför stor plats och utrymme i sammanträden
för att driva vissa frågor. Några respondenter framhåller att det är demokratisk synvinkel är tveksamt att
de minsta partierna får en arena som är större än vad som är motiverat utifrån valresultatet. Vidare
anser många respondenter att det även är en kostnadsfråga och därmed i slutändan beror på hur många
ersättare som deltar vid varje sammanträde och vilket mervärde detta ger.
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Nedan följer ett urval kommentarer från enkäten:

- Ser det som en självklarhet.

- Jag tycker det är viktigt att ersättare deltar ibland för att hålla sig ajour men vissa ersättare är
ständigt deltagare och det blir otydligt ibland då de tom ibland ger förslag till beslut. Jag tror detta är
en frukt av oppositionens förhandlingar och för att säkra en egen rådsplats erbjuder man fullt
deltagande, även ersättare, till små partier som i kraft av eget mandat inte når dit.

- Vi har stort antal ledamöter i KS, BUN och SOC. Känns lite onödigt att de större partierna både har
ordinarie samt ersättare på plats.

- Handlingar har alla tillgång till och tjänstgörande bör veta det i tid vid normala
nämndsammanträden.

- Vid utbildning ska alla delta anser jag.

3 Kostnader

I detta kapitel redovisas konstadsjämförelser kopplat till kommunens politiska verksamhet.

3.1 Kostnader för kommunens poli t iska verksamhet

Diagrammet nedan visar kostnadsutvecklingen för Lindebergs kommuns politiska verksamhet mellan
åren 2014 och 2021. Totalt har kostnaderna för kommunens politiska verksamhet ökat med 1 621 404
SEK mellan 2014 och 2021, vilket ger en kostnadsökning med 29%.

Av diagrammet framgår att det var något högre kostnadsökning 2019, jämfört med närmast föregående
år, vilket framförallt beror på ökande kostnader för bl.a. utbildning av nya politiker i och med ny
mandatperiod. Även 2015, som var första året på den tidigare mandatperioden, fanns en tydlig
kostnadsökning. Kostnaderna minskade kraftigt 2020, vilket delvis sammanfaller med förändrade
sammanträdesformer p g a pandemin. Även mellan 2020 och 2021 har dock en kostnadsökning skett,
trots pandemin. Detta kan förklaras av inrättandet av en ny nämnd (Tillväxtnämnden), vilket innebar
ökade kostnader för den politiska verksamheten.

Diagram 11: Kostnadsutvecklingen för politisk verksamhet i Lindesbergs kommun 2014-2021
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Att övergången från Tillväxtutskott till Tillväxtnämnd stått för den största delen av kostnadsökningen
mellan 2020 och 2021 framgår tydligt av diagrammet nedan där kostnadsutvecklingen redovisas per
nämnd. Kostnaderna för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har minskat de senaste
åren, medan övriga nämnder har haft en marginell kostnadsökning.

Diagram 12: Kostnadsutveckling politisk verksamhet per nämnd

Diagrammet nedan visar fördelningen av hur mycket av den totala kostnaden som utgörs av kostnader
för politiska sammanträden (inkl. förlorad arbetsförtjänst) respektive kostnader för ordförandearvoden.

Lindesbergs kommun har tre heltidsarvoderade kommunalråd och ett heltidsarvoderat oppositionsråd.
Kostnaden för ordförandearvoden utgjorde 63 % av de totala kostnaderna 2021 för den politiska
organisationen.

Diagram 13: Kostnader för kommunens politiska verksamhet uppdelat på ordförandearvoden och
politiska sammanträden
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I diagrammet nedan redovisas kostnaderna per nämnd, uppdelat på ordförandearvoden och politiska
sammanträden.

Diagram 14: Kostnader per nämnd, uppdelat på ordförandearvoden och politiska sammanträden

Jämförelse med andra kommuner I Kolada finns nyckeltal kopplat till kostnader för politisk verksamhet. I
diagrammet nedan visas kostnaden per invånare för nämnd- och styrelseverksamhet (inklusive
arvodering). Som framgår av diagrammet ligger Lindesbergs kostnader per invånare lägre än det ovägda
medeltalet för samtliga kommuner och i nivå med kostnaden per invånare för riket totalt.

Diagram 15: Kostnad för nämnd- och styrelseverksamhet, kr/ invånare
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Kostnaden för den politiska verksamheten i Lindesbergs kommun ligger även lägre än det ovägda
medeltalet för den kommungrupp som Lindesberg tillhör (Lågpendlingskommun nära större stad), vilket
framgår av nedanstående tabell.

Tabell 1: Kostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kr/ inv

2019 2020
Lindesberg 409 321
Lågpendlingskommun nära större stad (ovägt medel) 544 491

3.1.1 Respondenternas synpunkter på kostnaderna för kommunens politiska verksamhet

Majoriteten av de som besvarat enkäten instämmer helt (36%) eller i hög grad (27%) i att kostnaderna
för kommunens politiska verksamhet är rimlig.

Diagram 16: Kostnaderna för kommunens politiska verksamhet är rimlig (kostnader för politiska
sammanträden samt kostnader för arvoden)

Av synpunkterna framgår att flera respondenter anser att sammanträdesarvodet är lågt i förhållande till
ansvar och uppgifter. Arvodesnivåerna behöver enligt dessa respondenter ses över och/eller höjas. Ett
förslag som ges är att genomföra flera möten digitalt för att spara in på reseersättningar.

Några synpunkter som framkommit i enkätsvar och intervjuer:

- Detta är en svår fråga. Demokrati måste få kosta och under pandemin har den varit väldigt blygsam.
De alltför låga ersättningarna till bolagspolitikerna är orimligt.

- Anser inte att vi behöver få både arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid
sammanträden.

- KSO på heltid och ett oppositionsråd på heltid är rimligt utifrån ansvarsområdet. Men vi har två
kommunalrådsposter, den ena som socialnämndens ordförande på heltid, och den andra barn-och
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utbildningsnämndens ordförande på heltid. Omfattningen av de två uppdragen är enligt mig för stor
utifrån ansvarsområdet.

- Bra med kommunalråd, dock bör även Tillväxtnämndens ordförande vara kommunalråd.

- Det är ibland svårt att veta vad som ingår i mitt uppdrag för det arvode jag har då arvodet avspeglar
en viss procent av riksdagsarvodet och inte tid att avsätta för uppdraget.

- Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, som ska svara för kontakterna inom 4 kommuner, har
bara arvode motsvarande 20 %. Att KS och Socialnämnden har heltidsarvoderade ordföranden är
motiverat, men ordföranden i BUN och oppositionsrådet behöver inte vara arvoderade på heltid.

- Eftersom det finns diskussioner kring huruvida ersättare alltid ska få delta på olika möten, exempelvis
budgetgenomgångar, så är budgeten för kommunens politiska verksamhet inte tillräcklig. Det är en
självklarhet att både ordinarie och ersättare bör närvara vid alla sammankomster. Vilket inte är fallet
idag.

- Arvodesnivåerna behöver ses över och höjas!

- Fritidspolitiker behöver få en rimlig ersättning (gärna högre än i dag så att fler har möjlighet att
engagera sig).

4 Sammanfattande analys och rekommendat ioner

4.1 Sammanfat tande analys

En väl fungerande politisk organisation är en viktig förutsättning för en effektiv styrning av kommunen.
Vår bedömning är att Lindesbergs kommun överlag har en tydlig och ändamålsenlig politisk
organisation. Utvärderingen visar att de förändringar som genomfördes 2021, då Tillväxtnämnden
ersatte Tillväxtutskottet, har bidragit positivt till ökad tydlighet i ansvarsfördelning och beslutsmandat
jämfört med tidigare organisation.

Vi instämmer därför med de respondenter som anser att kommunen inte bör göra några större
förändringar i den politiska organisationen, utan istället fokusera utvecklingsarbetet på andra områden
för att få till en ännu mer kostnadseffektiv styrning. Exempel på utvecklingsområden som vi bedömer
bör prioriteras är ökad samverkan mellan nämnderna, noggrann uppföljning av fattade beslut, utvecklad
resultatanalysoch att säkerställa att de politiska processerna harmoniserar med kommunens
styrmodell. Andra utvecklingsområden som respondenter lyfter för att få till en ännu effektivare
styrning är systematiskt kvalitetsarbete, tydligare ekonomistyrning och bättre uppföljning av resultaten.

En förändring i den politiska organisationen anser vi dock bör övervägas, nämligen att inrätta ett
arbetsutskott i Kommunstyrelsen (KSAU) i stället för utskottet för stöd och strategi (USS). Motiveringen
till detta förslag är; 1) att nuvarande struktur med USS anses skapa dubbelarbete och 2) att
sammanträdesstrukturen för Kommunstyrelsen inte upplevs som optimal. KSAU bör bestå av en mindre
grupp av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som tar fram, förbereder och lämnar förslag till
beslut till Kommunstyrelsens möten. En förutsättning för att förändringen ska få önskad effekt är att
partierna förankrar ärenden i sina partisamverkansgrupper.

Det bör även övervägas att ändra namnet på Tillväxtnämnden till ett namn som bättre återspeglar
aktuellt ansvarsområde.
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Av synpunkterna framgår att strukturen på sammanträdena fungerar olika i de olika nämnderna och att
det i stor utsträckning anses bero på ordföranden om strukturen är tydlig och ändamålsenlig. Följande
synpunkter bör beaktas som har framkommit angående mötesstruktur och mötesfrekvens:

- I vissa fall upplevs det om otydligt när ett ärende växlar från informationsärende till beslutsärende.
Det bör därför alltid tydliggöras när ett ärende är beslutsärende respektive informationsärende.

- Vissa respondenter upplever att det blir för mycket med både beredande KSoch beslutande KS på
samma dag, samt att det kan vara svårt att hålla isär beredningsärenden och beslutsärenden. Vi
föreslår att kommunen överväger att istället ha beredande KS (hela KS eller KSAU enligt förslag
ovan) en gång i månaden och sedan ha beslutande sammanträde 14 dagar senare.

När det gäller storleken på den politiska organisationen är vår bedömning att den är ändamålsenlig
utifrån kommunens storlek och ansvarsområden.

Merparten respondenter anser att ersättare även fortsättningsvis ska ha möjlighet att delta vid
nämndsammanträden. Den främsta fördelen anses vara att ersättarna genom att delta vid
sammanträdena håller sig uppdaterade om kommunens arbete och på så vis har enklare att gå in och
fatta beslut när så behövs. Även demokratiaspekten lyfts som argument för att ersättarna ska ha
närvarorätt vid samtliga sammanträden. I detta sammanhang har det framkommit synpunkter på att
ersättare inte får delta i alla möten, som exempelvis förberedande budgetdiskussioner. En annan viktig
aspekt är att vissa partier inte har några ordinarie ledamöter och att det ur den aspekten är värdefullt
att ersättare har möjlighet att vara med vid sammanträden.

En nackdel som lyfts är att det ibland blir otydligt vilken roll de icke tjänstgörande ersättarna har på
sammanträdena. Ett par respondenter upplever att det kan bli problematiskt när vissa ersättare tar
alltför stor plats och utrymme i sammanträden för att driva vissa frågor. En idé som framförs är att icke
tjänstgörande ersättare kan vara med via länk på hybrida möten. Ett annat förslag är att genomföra flera
möten digitalt och på så sätt spara in på reseersättningar.

Vår bedömning är att fördelarna med att alla ersättare har rätt att delta i sammanträden är större än
nackdelarna. Dock bör de icke tjänstgörande ersättarnas roll under sammanträdena begränsas tydligare,
så att respekten för valresultatet upprätthålls.

I rapporten redovisas kostnadsutvecklingen för Lindebergs kommuns politiska verksamhet. Totalt har
kostnaderna för kommunens politiska verksamhet ökat från 5 515 811 SEK till 7 137 215 SEK under
perioden 2014–2021, vilket ger en kostnadsökning med 29%.

Vid en jämförelse av kostnaden per invånare för nämnd- och styrelseverksamhet i Kolada framgår
att Lindesbergs kommun hade lägre kostnader per invånare än medelkommunen och att kostnaden är i
nivå med riket totalt. Merparten av de som intervjuats och besvarat enkäten anser att kostnaderna för
kommunens politiska verksamhet är rimlig. Av synpunkterna framgår att flera respondenter anser att
arvodet är lågt i förhållande till ansvar och uppgifter. Arvodesnivåerna behöver enligt dessa ses över
och/eller höjas. Vår slutsats är att den politiska organisationen inte behöver förändras av kostnadsskäl.
Dock finns som alltid skäl att vid övergången till en ny mandatperiod diskutera arvoderingen av
nyckelpersonerna i den politiska organisationen, så att ersättningen är rimlig utifrån den förväntade
arbetsinsatsen.
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4.2 Rekommendationer

Mot bakgrund av den sammanfattande analysen och våra slutsatser rekommenderar vi att Lindebergs
kommun:

Överväger att ersätta USS och beredande KS med ett arbetsutskott till KS (KSAU).

Överväger att ha beredande KS (hela KS eller KSAU enligt förslag ovan) en gång i månaden och
sedan ha beslutande KS-sammanträde 14 dagar senare.

Även fortsättningsvis ger ersättare rätt att delta vid sammanträden.

Vid övergången till en ny mandatperiod diskuterar arvoderingen av nyckelpersonerna i den
politiska organisationen, så att ersättningen är rimlig utifrån den förväntade arbetsinsatsen.

Överväger att även fortsättningsvis genomföra vissa möten digitalt för att underlätta
deltagande och spara in på reseersättningar.

Säkerställer att de politiska processerna harmoniserar med kommunens styrmodell.

Vidareutvecklar samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna.

Tydliggör ansvaret för näringsliv, besöksnäring och turism.

Överväger att ändra namnet på Tillväxtnämnden till ett namn som bättre återspeglar aktuellt
ansvarsområde.

Utvecklar uppföljningen av fattade beslut.

Tydliggör när frågor ska beslutas i nämnd och när frågor ska till KS för beredning och beslut.

Det har som framgår av rapporten framkommit flera idéer och förslag till förbättringar som inte har
direkt med den politiska organisationen att göra. Det är motiverat att i kommunens fortsatta
utvecklingsarbete beakta även dessa idéer och förslag även om de inte nämns i våra rekommendationer
då de ligger utanför uppdraget.
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §90/22   Dnr: KS 2019/235 

 

Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska 

organisation 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Utskottet för stöd och strategi (USS) upphör 2022-12-31 

 Kommunstyrelses reglemente revideras till 2023-01-01 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas från 2023-
01-01  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) blir 
krisledningsnämnd från 2023-01-01 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Sammanträdesstrukturen för kommunstyrelsen 
förändras från 2023 enligt nedan: 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas 
från 2023-01-01. Inom kommunstyrelsen ska det 
finnas ett arbetsutskott. KSau ska spegla 
valresultatet, de sju första mandaten ska finnas 
fördelade där. Arbetsutskottet ska bestå av 7 
ledamöter och 8 ersättare. Som ersättare ska man 
vara ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. KSau 
ska vara ett strategiskt och operativt 
arbetsutskott. Vid KSau ska endast ordinarie 
ledamöter delta. Ledamot som är förhindrad att 
delta, kallar in sin personlige ersättare.  

o Beredande kommunstyrelse sker separerat från 
beslutade kommunstyrelse. Vid beredande 
kommunstyrelse deltar ordinarie ledamöter fysisk 
på plats och ersättare som har möjlighet att delta. 
Ledamot som är förhindrad att delta, kallar in sin 
personlige ersättare.  

o Beslutande kommunstyrelse sker ca 14 dagar 
efter beredande kommunstyrelse. Vid beslutande 
kommunstyrelse deltar ordinarie ledamöter och 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

ersättare som har möjlighet, fysiskt på plats. 
Ledamot som är förhindrad att delta, kallar in sin 
personlige ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Under perioden augusti 2019 till oktober 2020 genomfördes en 
utredning i projektform med syfte att föreslå en mer 
kostnadseffektiv styrning och organisation såväl politiskt som 
förvaltningsmässigt i Lindesbergs kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om ny politisk 
organisation från och med 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att det ska genomföras en 
utvärdering under januari - februari 2022 och den ska redovisas 
för kommunstyrelsen i mars 2022.  
 
Utvärderingen ska kunna ge förslag på 
förbättringar/förändringar i den politiska organisationen som 
kan genomföras till den nya mandatperioden 2023 – 2026. 
 
Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts av Arne Svensson och Lina Lenefors 
från Professional Management AB.  
 
Utvärderingen har genomförts genom dokumentstudier och 
intervjuer.  
Genomgång och analys av all relevant dokumentation, inklusive 
reglementen och styrdokument, samt ett urval bland 
sammanträdesprotokoll och ärenden. 
 
Intervjuer med ett urval bland ledande politiker, 
ledningspersonal samt nämndadministratörer. Totalt har 17 
personer intervjuats.  
Enkät till samtliga politiker med uppdrag i kommunen som 
ordinarie ledamöter och ersättare. 
 
Rekommendationer i utvärderingsrapporten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Mot bakgrund av den sammanfattande analysen och utredarnas 
slutsatser rekommenderar de att Lindebergs kommun:  

 Överväger att ersätta USS och beredande KS med ett 
arbetsutskott till KS (KSAU). 

 Överväger att ha beredande KS (hela KS eller KSAU enligt 
förslag ovan) en gång i månaden och sedan ha beslutande 
KS-sammanträde 14 dagar senare. 

 Även fortsättningsvis ger ersättare rätt att delta vid 
sammanträden.  

 Överväger att även fortsättningsvis genomföra vissa 
möten digitalt för att underlätta deltagande och spara in 
på reseersättningar 

Förslag till beslut 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 

 Utskottet för stöd och strategi (USS) upphör 2022-12-31 

 Kommunstyrelses reglemente revideras till 2023-01-01 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas från 2023-
01-01  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) blir 
krisledningsnämnd från 2023-01-01 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 Sammanträdesstrukturen för kommunstyrelsen 
förändras från 2023 enligt nedan: 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas 
från 2023-01-01. Inom kommunstyrelsen ska det 
finnas ett arbetsutskott. KSau ska spegla 
valresultatet, de sju första mandaten ska finnas 
fördelade där. Arbetsutskottet ska bestå av 7 
ledamöter och 8 ersättare. Som ersättare ska man 
vara ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. KSau 
ska vara ett strategiskt och operativt 
arbetsutskott. Vid KSau ska endast ordinarie 
ledamöter delta. Ledamot som är förhindrad att 
delta, kallar in sin personlige ersättare.  

o Beredande kommunstyrelse sker separerat från 
beslutade kommunstyrelse. Vid beredande 
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Kommunstyrelsen 2022-05-17  
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kommunstyrelse deltar ordinarie ledamöter fysisk 
på plats och ersättare som har möjlighet att delta. 
Ledamot som är förhindrad att delta, kallar in sin 
personlige ersättare.  

o Beslutande kommunstyrelse sker ca 14 dagar 
efter beredande kommunstyrelse. Vid beslutande 
kommunstyrelse deltar ordinarie ledamöter och 
ersättare som har möjlighet, fysiskt på plats. 
Ledamot som är förhindrad att delta, kallar in sin 
personlige ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kristine Andersson (S), Tommy Kragh (S), Pär-Ove Lindqvist 
(M), Lillemor Bodman (M), Magnus Storm (C) och Mathz 
Eriksson (C) föreslår bifall till liggande förslag.  

Nils Detlofsson (L) föreslår att den politiska organisationen, med 
en beslutande och beredande kommunstyrelse som genomförs 
samma dag, kvarstår i befintlig form.  

Nils Detlofsson (L) föreslår att meningarna ”Vid KSau ska endast 
ordinarie ledamöter delta. Ledamot som är förhindrad att delta, 
kallar in sin personlige ersättare.” ska strykas under punkten 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau).  

Markus Lundin (KD) föreslår bifall till Nils Detlofssons (L) 
ändringsförslag om att meningarna ”Vid KSau ska endast 
ordinarie ledamöter delta. Ledamot som är förhindrad att delta, 
kallar in sin personlige ersättare.” ska strykas under punkten 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Storbacka (S) ställer Nils Detlofssons (L) 
ändringsförslag om att den politiska organisationen, med en 
beslutande och beredande kommunstyrelse som genomförs 
samma dag, kvarstår i befintlig form, mot förvaltningens förslag 
till beslut, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Votering begärs och genomförs enligt följande:  

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA, de som 
röstar enligt Nils Detlofssons (L) ändringsförslag om att den 
politiska organisationen, med en beslutande och beredande 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

kommunstyrelse som genomförs samma dag, kvarstår i befintlig 
form, röstar NEJ. 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA 
Nils Detlofssons (L) förslag: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Kristine Andersson (S) X   

John Omoomian (S) X   

Jonas Bernström (S) X   

Tommy Kragh (S) X   

Magnus Storm (C) X   

Mathz Eriksson (C) X   

Fredrik Vessling (V) X   

Pär-Ove Lindqvist (M) X   

Lillemor Bodman (M) X   

Markus Lundin (KD) X   

Nils Detlofsson (L)  X  

Fredrik Rosenbecker (SD)  X  

Jari Mehtäläinen (SD) X   

Tom Persson (SD) X   

Bengt Storbacka (S), ordf X   

 13 2  

Ordförande Bengt Storbacka (S) finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande Bengt Storbacka ställer Nils Detlofssons (L) 
ändringsförslag om att meningarna ”Vid KSau ska endast 
ordinarie ledamöter delta. Ledamot som är förhindrad att delta, 
kallar in sin personlige ersättare.” ska strykas under punkten 
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Kommunstyrelsen 2022-05-17  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau), mot förvaltningens 
förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Votering begärs och genomförs enligt följande:  

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA, de som 
röstar enligt Nils Detlofssons ändringsförslag om att stryka 
meningarna ”Vid KSau ska endast ordinarie ledamöter delta. 
Ledamot som är förhindrad att delta, kallar in sin personlige 
ersättare.” under punkten Kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSau), röstar NEJ.  

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA 
Nils Detlofssons (L) förslag: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Kristine Andersson (S) X   

John Omoomian (S) X   

Jonas Bernström (S) X   

Tommy Kragh (S) X   

Magnus Storm (C) X   

Mathz Eriksson (C) X   

Fredrik Vessling (V) X   

Pär-Ove Lindqvist (M) X   

Lillemor Bodman (M) X   

Markus Lundin (KD)  X  

Nils Detlofsson (L)  X  

Fredrik Rosenbecker (SD)  X  

Jari Mehtäläinen (SD) X   

Tom Persson (SD)  X  

Bengt Storbacka (S), ordf X   
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 11 4  

Ordförande Bengt Storbacka (S) finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig i förmån till hans 
ändringsförslag. 

  _______ 

 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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    KS 2022/38 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Redovisning kommunalt partistöd 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta betala ut partistöd för 
år 2023 enligt följande: 
 

Socialdemokraterna  222 180 kr 
Sverigedemokraterna  149 730 kr 
Moderaterna 135 240 kr 
Centerpartiet 106 260 kr 
Vänsterpartiet 62 790 kr 
Kristdemokraterna 48 300 kr 
Miljöpartiet 33 810 kr 
Liberalerna 33 810 kr 
Landsbygdspartiet 
oberoende  

33 810 kr 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag i form av partistöd till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige.  

Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  

Partistödet betalas årligen ut i förskott senast 1 november. Har redovisning 
och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen senast 30 juni utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Partistödet består av två delar. Del 1 är ett grundstöd som uppgår till 40% av 
prisbasbeloppet (Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr). Del 2 är ett 
mandatstyrt stöd. Mandatstyrda beloppet uppgår till 30% av prisbasbeloppet 
och tas fram genom att multiplicera antalet ordinarie mandat i fullmäktige 
med 0,3 prisbasbelopp (för 2022 är 0,3 prisbasbelopp 14 490 kr). 
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Parti Mandat Grundstöd Mandatstyrt 
stöd 

Totalt 

Socialdemokraterna  14 19 320 kr 202 860 kr 222 180 kr 
Sverigedemokraterna  9 19 320 kr 130 410 kr 149 730 kr 
Moderaterna 8 19 320 kr 115 920 kr 135 240 kr 
Centerpartiet 6 19 320 kr 86 940 kr 106 260 kr 
Vänsterpartiet 3 19 320 kr 43 470 kr 62 790 kr 
Kristdemokraterna 2 19 320 kr 28 980 kr 48 300 kr 
Miljöpartiet 1 19 320 kr 14 490 kr 33 810 kr 
Liberalerna 1 19 320 kr 14 490 kr 33 810 kr 
Landsbygdspartiet 
oberoende  

1 19 320 kr 14 490 kr 33 810 kr 

 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
 

Bilagor: 

 Riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun 
 Information redovisning kommunalt partistöd 2021 
 Redovisning kommunalt partistöd Kristdemokraterna (KD) 2021 
 Redovisning kommunalt partistöd Socialdemokraterna (S) 2021 
 Redovisning kommunalt partistöd Sverigedemokraterna (SD) 2021 
 Redovisning kommunalt partistöd Miljöpartiet de gröna (MP) 2021 
 Redovisning av kommunalt partistöd Liberalerna (L) 2021 
 Redovisning av kommunalt partistöd Moderata samlingspartiet (M) 

2021 
 Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet (V) 2021 
 Redovisning kommunalt partistöd Centerpartiet (C) 2021 
 Redovisa kommunalt och regionalt partistöd (LPO) 2021 
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Riktlinje för kommunalt partistöd i 

Lindesbergs kommun 
 

Strategi 

Plan/program 
» Riktlinje 
Regler och instruktioner  
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Fastställt av: Kommunfullmäktige § 161/14. Reviderad 2021-09-28 KF § 72/20 
Datum: 2020-09-28  
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller för: Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller till och med: 2024
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Innehållsförteckning 

1 § Rätt till partistöd ....................................................................................... 4 

2 § Grundstöd och mandatstöd ...................................................................... 4 

3 § Fördelning av partistöd ............................................................................. 4 

4 § Redovisning och granskning .................................................................... 4 

5 § Årlig utbetalning ........................................................................................ 4 
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I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. I Lindesbergs kommun ska följande utöver dessa gälla. 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Lindesbergs kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen: 

[…] Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) […] 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

 ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet 

 ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd tas endast hänsyn till mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas 
året ut efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 

Det parti som tar emot partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap. 29 § första 
stycket: 

[…] Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd) […] 

Ett granskningsintyg ska bifogas med redovisningen. 

5 § Årlig utbetalning 

Partistödet betalas årligen ut i förskott senast 1 november. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen senast 30 juni utbetalas inget stöd för nästkommande år: 

[…] Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 
använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen […] 

 



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet (V) 2021 med ekonomisk redovisning, samt revisionsberättelse



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet (V) 2021 med ekonomisk redovisning, samt revisionsberättelse



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet (V) 2021 med ekonomisk redovisning, samt revisionsberättelse



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisning av kommunalt partistöd 2021 med verksamhetsberättelse revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Redovisa kommunalt och regionalt partistöd (LPO)

Inskickat av: Per Anders Persson
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#21907

Datum
2022-05-02 17:41

Ärendenummer: #21907 | Inskickat av: Per Anders Persson (signerad) | Datum: 2022-05-02 17:41

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
anders.persson1@lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Per Anders Persson

 Redovisningsperiod
2021

 Partiets namn
Landsbygdspartiet oberoende

 Kommun
Lindesbergs kommun

Redovisa kommunalt och regionalt partistöd

1. Redovisning

Parti och redovisningsperiod

Redovisning

Här anger du på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala och regionala 
demokratin.
Ange också hur partistödet har använts för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna och 
medlemmarna i regionen.

Landsbygdspartiet oberoende har inte använt partistödet för 2020 och 2021. Efter som Landsbygdspartiet oberoende fick sitt stöd 
senare än dom andra partierna och även inte har fått något partistöd för 2019 så har vi valt att lägga 2020 och 2021 års partistöd på 
valet som stundar i höst. Det vi kommer att lägga pengarna på är bl.à information till kommuninvånare och till att täcka kostnader 
som uppkommer inför valet.
Jag ser fram emot att få både 2019 och 2022 års partistöd utbetalat utan samma strul som tidigare.
Mvh Anders Persson
Ordförande Landsbygdspartiet oberoende lindesberg

Av partiet utsedd granskare

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Per Anders PerssonNamn: 
Person ID:

2022-05-02 17:41Datum: 
DFA39A444A4515C45937559537418341FF697231Signerad checksumma: 
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 Liberalerna Lindesberg  Sida:  1(1)

 802502-3386  Resultatrapport  Utskrivet:  22-01-03

 Preliminär  12:05
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  9
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Tot fg år

 Intäkter
 Övriga rörelseintäkter

 3900  Medlemsavgifter  1 545,00  705,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  1 545,00  705,00

 Erhållna bidrag
 3987  Erhållna kommunala bidrag  33 320,00  33 110,00
 S:a Erhållna bidrag  33 320,00  33 110,00

 S:a Intäkter  34 865,00  33 815,00

 Direkta kostnader
 4040  bidrag till Länsförbundet  -6 510,00  -6 510,00
 S:a Direkta kostnader  -6 510,00  -6 510,00

 Bruttovinst  28 355,00  27 305,00

 Övriga kostnader
 5500  gåvor och bidrag  -100,00  -948,00
 6071  representation avdragsgill  -595,40  -1 449,15
 6210  Tidningar och tidskrifter  -1 922,00  0,00
 6250  Postbefordran  -480,00  -220,00
 6410  Avgifter  -1,70  0,00
 6570  Bankkostnader  -950,00  -951,60
 S:a Övriga kostnader  -4 049,10  -3 568,75

 Resultat före avskrivningar  24 305,90  23 736,25

 Resultat efter avskrivningar  24 305,90  23 736,25

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  24 305,90  23 736,25

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  24 305,90  23 736,25

 Resultat före skatt  24 305,90  23 736,25

 Nettoresultat  24 305,90  23 736,25

 8999  Årets resultat  0,00  -23 736,25
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 Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  22-01-02

 Preliminär
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  36
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Intäkter
 Rörelsens sidointäkter

 3610  Medlemsavgifter  6 200,00  6 200,00
 S:a Rörelsens sidointäkter  6 200,00  6 200,00

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Partistöd Lindesberg  147 560,00  147 560,00
 3910  Partistöd Nora  34 100,00  34 100,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  181 660,00  181 660,00

 S:a Intäkter  187 860,00  187 860,00

 Direkta kostnader
 4110  styrelsemöte  -82,35  -82,35
 4120  gruppmöte  -690,75  -690,75
 4130  Aktiviteter  -223,25  -223,25
 S:a Direkta kostnader  -996,35  -996,35

 Bruttovinst  186 863,65  186 863,65

 Övriga kostnader
 5010  Lokalhyra  -46 181,00  -46 181,00
 5020  El hyrd lokal  -4 603,00  -4 603,00
 5800  resekostnader  -1 230,92  -1 230,92
 5995  blommor  -600,00  -600,00
 6250  Porto  -480,00  -480,00
 6310  Företagsförsäkringar  -2 821,00  -2 821,00
 6450  föreningsstämma  -7 112,80  -7 112,80
 6570  Bankkostnader  -1 250,00  -1 250,00
 6980  Valkostnader  -2 365,00  -2 365,00
 6990  valfondsavgift  -28 515,00  -28 515,00
 S:a Övriga kostnader  -95 158,72  -95 158,72

 Resultat före avskrivningar  91 704,93  91 704,93

 Resultat efter avskrivningar  91 704,93  91 704,93

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  91 704,93  91 704,93

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  91 704,93  91 704,93

 Resultat före skatt  91 704,93  91 704,93

 Nettoresultat  91 704,93  91 704,93

 8999  Redovisat resultat  -91 704,93  -91 704,93
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Vald period

20210101-20211231

Innehåll

Konton med transaktioner

Konto Ingående balans Periodens förändring Utgående balans

TILLGÅNGAR

Maskiner och inventarier

1220 Inventarier och verktyg 35 289,00 -35 289,00 0,00

1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg -20 000,00 20 000,00 0,00

1250 Datorer 8 084,00 -8 084,00 0,00

1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer -13 416,00 13 416,00 0,00

Summa Maskiner och inventarier 9 957,00 -9 957,00 0,00

Övriga kortfristiga fordringar

1689 Övriga kortfristiga fordringar 1 375,00 -1 375,00 0,00

Summa Övriga kortfristiga fordringar 1 375,00 -1 375,00 0,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,50 -0,50 0,00

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,50 -0,50 0,00

Kortfristiga placeringar

1811 Andelar i intresseorg 1 451,62 -451,62 1 000,00

Summa Kortfristiga placeringar 1 451,62 -451,62 1 000,00

Kassa och bank

1910 Kassa 5 607,00 0,00 5 607,00

1940 Övriga bankkonton 484 955,40 81 630,25 566 585,65

1990 Presentkort 0,00 1 500,00 1 500,00

Summa Kassa och bank 490 562,40 83 130,25 573 692,65

SUMMA TILLGÅNGAR 503 346,52 71 346,13 574 692,65

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2091 Balanserad vinst eller förlust -174 902,92 -248 072,27 -422 975,19

2096 Fond för verkligt värde -150 000,00 -50 000,00 -200 000,00

2098 Vinst eller förlust från föregående år -87 378,76 163 312,83 75 934,07

2099 Årets resultat -160 693,51 141 518,38 -19 175,13

Summa Eget kapital -572 975,19 6 758,94 -566 216,25

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

2421 Presentkort 1 500,00 -1 500,00 0,00

Summa Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 1 500,00 -1 500,00 0,00

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

2711 Soc.avg till skatteverket -1,00 1,00 0,00

2720 Kostnadsränta 324,00 -324,00 0,00

Summa Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 323,00 -323,00 0,00

Övriga kortfristiga skulder

2890 Övriga kortfristiga skulder 920,00 -920,00 0,00

Balansrapport Organisation

Socialdemokraterna Lindesbergs A.K
877100-1552
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Konto Ingående balans Periodens förändring Utgående balans

Summa Övriga kortfristiga skulder 920,00 -920,00 0,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner -284,00 284,00 0,00

2991 SSU Lindesberg -8 476,40 0,00 -8 476,40

2997 SLASK -288,00 288,00 0,00

2999 OBS-konto 75 934,07 -75 934,07 0,00

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 66 885,67 -75 362,07 -8 476,40

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -503 346,52 -71 346,13 -574 692,65

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Balansrapport Organisation

Socialdemokraterna Lindesbergs A.K
877100-1552
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Uppföljning 31/12 2021

Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun
Ekonomisk uppföljning 2021

Intäkt Budget 2021 Utfall Prognos helår Diff

Partistöd 47 000 47 600 47 600 600

Medlemsavgifter 3 000 2 370 3 000 0

Övriga bidrag 0 0 0

Servering 0 0 0

Räntor 0 0 0 0

Summa 50 000 49 970 50 600 600

Kostnad Budget 2021 Utfall Prognos helår Diff

Partistöd/Serviceavgift 23 000 23 430 23 430 430

Medlemsavgifter 0 0 0 0

Servering 0 0 0 0

Lokalhyra 0 0 0 0

Trycksaker 3 000 0 0 -3 000

Porto 500 0 0 -500

Annonser/förbrukningsmtrl 2 000 0 0 -2 000

Utbildning 2 000 0 0 -2 000

Möten/sammankomster 13 000 2 082 2 082 -10 918

Blommor/uppvaktning 1 000 0 0 -1 000

Kontorsmaterial 700 1 248 1 248 548

Räntor 0 0 0 0

Bankkostnader 800 759 759 -41

Summa 46 000 27 519 27 519 -18 481

Årets resultat 4 000 22 451 23 081 19 081

Kassa-/banktillgångar 74 298
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Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun

Resultaträkning 2021

Intäkter 2 020 2 021

Partistöd 47 300 47 600

Medlemsavgifter 2 200 2 370

Basarer/försäljning 0 0

Servering 0 0

Övriga bidrag 0 0

Räntor 0 0

Summa intäkter 49 500 49 970

Kostnader 2 020 2 021

Partistöd/Serviceavgift 22 825 23 430

Medlemsavgifter 0 0

Servering 0 0

Lokalhyra 0 0

Trycksaker 0 0

Porto 495 0

Annonser 1 813 0

Utbildning 1 295 0

Möten/sammankomster 9 205 2 082

Blommor/uppvaktning 0 0

Kontorsmaterial 635 1 248

Räntor 0 0

Bankkostnader 762 759

Summa kostnader 37 030 27 519

Resultat efter finansiella poster 12 470 22 451
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Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun
Budget 2022

Intäkt Budget 2022

Partistöd 47 000

Medlemsavgifter 3 000

Övriga bidrag

Servering

Räntor

Summa 50 000

Kostnad Budget 2022

Partistöd/serviceavgift 23 000

Medlemsavgifter

Servering

Lokalhyra

Trycksaker 20 000

Porto 500

Annonser 45 000

Utbildning 5 000

Möten/sammankomster 15 000

Blommor/uppvaktning 1 000

Kontorsmaterial 700

Räntor 0

Bankavgifter 800

Övrigt

Summa 111 000

Årets resultat -61 000
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Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun

Balansräkning 2021

Tillgångar 2020 2021
Tillgångar UB

UB Kassa 222 222

UB Bankgiro 354 3805

UB Bergslagskonto 51271 70271

UB Plusgiro 0 0

Summa tillgångar UB 51847 74298

Eget kapital+skulder

Eget kapital 9377 36847

Balanserat Resultat 12470 22451

Avsättning/uttag Valfond

(Ändamålsbestämda medel)

30000 15000

Avsättning tidigare år 15000 45000

Summa Eget kapital+skulder 51847 74298

Resultat efter avsättning/uttag -17530 7451
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 Brev 

    

Kommunstyrelseförvaltningen 
Rouzbeh Isa 
0581-812 09 

  

rouzbeh.isa@lindesberg.se   

 

 

 

Information Redovisning kommunalt partistöd 2021 

Lindesbergs kommun beslutade 2014-10-28 § 161 (reviderad 2020-
09-28 § 72) om regler för kommunalt partistöd, se kommunens 
hemsida. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. 
Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning 
och granskning av hur partistödets används - men avsikten är inte 
att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska 
innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt 
brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna ett 
ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i former 
partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom 
ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med att ett 
ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2016 § 104 

”Alla partier ska skicka med sin ekonomiska redovisning, 
verksamhetsberättelse, och revisionsberättelse varje år tillsammans 
med redovisningen inför nästa års utbetalning.”  
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Granskningen gäller för partistödet som betalades ut för 2021 och 
ligger till grund för en utbetalning av partistödet för 2022.  

Sista inlämningsdag är den 30 april 2022. Inlämning ska göras via e-
tjänsten Redovisa kommunalt och regionalt partistöd som ni hittar 
på www.lindesberg.se (för diarieföring och vidare rapportering till 
kommunfullmäktige för beslut den 7 juni.)  

Följ nedanstående länk för att komma till e-tjänst för Redovisa 
kommunalt och regionalt partistöd: 

Redovisa kommunalt och regionalt partistöd 

 

Rouzbeh Isa 
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 Liberalerna Lindesberg  Sida:  1(1)

 802502-3386  Balansrapport  Utskrivet:  22-01-03

 Preliminär  12:04
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  9
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Kassa och bank
 1920  PlusGiro  92 971,62  24 305,90  117 277,52
 S:a Kassa och bank  92 971,62  24 305,90  117 277,52

 S:a Omsättningstillgångar  92 971,62  24 305,90  117 277,52

 S:A TILLGÅNGAR  92 971,62  24 305,90  117 277,52

 EGET KAPITAL OCH SKULDER
 Eget kapital inkl obeskattade reserver

 Eget kapital
 2018  Balanserade vinster/förluster tidigare år  -69 235,37  0,00  -69 235,37
 2019  Årets resultat  -23 736,25  0,00  -23 736,25
 S:a Eget kapital  -92 971,62  0,00  -92 971,62

 S:a eget kapital inkl obeskattade reserver  -92 971,62  0,00  -92 971,62

 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL  -92 971,62  0,00  -92 971,62

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  24 305,90  24 305,90
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Utskriven: Arnold Bengtsson 2022-01-20 14:01:52 Sida 1/2

 

Vald period

20210101-20211231

Innehåll

Konton med transaktioner

Konto Periodens förändring Ackumulerat

RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER

Huvudintäkter

3310 Partistöd 218 960,00 218 960,00

Summa Huvudintäkter 218 960,00 218 960,00

Fakturerade kostnader

3500 Medlemsavgift 7 946,00 7 946,00

Summa Fakturerade kostnader 7 946,00 7 946,00

Övriga rörelseintäkter

3990 Övriga ersättningar och intäkter 324,00 324,00

Summa Övriga rörelseintäkter 324,00 324,00

SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER 227 230,00 227 230,00

UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER

Inköp av varor och material

4021 Första maj-kostnader -19 719,00 -19 719,00

4030 Valet kostnader -6 250,00 -6 250,00

4290 Styrelse och medlemsmöten -1 836,00 -1 836,00

4293 Aktiviteter -9 830,00 -9 830,00

4295 Utbildning/Studiecirklar -1 905,00 -1 905,00

4300 Konferens,Kongress,Kick-off -14 850,00 -14 850,00

Summa Inköp av varor och material -54 390,00 -54 390,00

SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA
TJÄNSTER

-54 390,00 -54 390,00

ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER

Lokalkostnader

5010 Lokalhyra -40 428,00 -40 428,00

Summa Lokalkostnader -40 428,00 -40 428,00

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

5460 Förbrukningsmaterial -1 225,00 -1 225,00

Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -1 225,00 -1 225,00

Reklam och PR

5980 Sponsring,kondoleans och uppvaktning -1 858,00 -1 858,00

Summa Reklam och PR -1 858,00 -1 858,00

Kontorsmaterial och trycksaker

6110 Kontorsmateriel -11 916,00 -11 916,00

6150 Trycksaker -22 023,00 -22 023,00

Summa Kontorsmaterial och trycksaker -33 939,00 -33 939,00

Tele och post

6230 Datakommunikation -1 496,25 -1 496,25

Resultatrapport Organisation

Socialdemokraterna Lindesbergs A.K
877100-1552
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Utskriven: Arnold Bengtsson 2022-01-20 14:01:52 Sida 2/2

 

Konto Periodens förändring Ackumulerat

Summa Tele och post -1 496,25 -1 496,25

Förvaltningskostnader

6430 Management fees -6 983,00 -6 983,00

Summa Förvaltningskostnader -6 983,00 -6 983,00

Övriga externa tjänster

6531 Redovisningstjänster,bokföringsprogram -1 678,00 -1 678,00

6540 IT-tjänster -3 000,00 -3 000,00

6570 Bankkostnader -318,50 -318,50

Summa Övriga externa tjänster -4 996,50 -4 996,50

SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER -90 925,75 -90 925,75

UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M.

Kostnadsersättningar och förmåner

7318 Rättelse tidigare år -2 458,12 -2 458,12

Summa Kostnadsersättningar och förmåner -2 458,12 -2 458,12

Avskrivningar enligt plan

7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -9 957,00 -9 957,00

Summa Avskrivningar enligt plan -9 957,00 -9 957,00

SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M. -12 415,12 -12 415,12

FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER

Räntekostnader och liknande resultatposter

8410 Räntekostnader -324,00 -324,00

Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -324,00 -324,00

Bokslutsdispositioner

8811 Avsättning till periodiseringsfond -50 000,00 -50 000,00

Summa Bokslutsdispositioner -50 000,00 -50 000,00

Skatter och årets resultat

8999 Årets resultat -19 175,13 -19 175,13

Summa Skatter och årets resultat -19 175,13 -19 175,13

SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH
UTGIFTER/KOSTNADER

-69 499,13 -69 499,13

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00

Resultatrapport Organisation

Socialdemokraterna Lindesbergs A.K
877100-1552
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Rapport från kommunfullmäktige 2021. 

 

Kommunfullmäktigegruppen har under året bestått av Nils Detlofsson (ordinarie), Sanna Jansson och 

Ingrid Rörick Richter. Kommunfullmäktige har under 2021 haft 8 möten. Året var återigen i mycket 

präglat av den pågående pandemin vilket fick bl a till följd att alla möten utom två hölls på distans. 

Sanna Jansson tjänstgjorde vid två möten. 

L har under året i kommunfullmäktige varit ett aktivt oppositionsparti och tagit ett flertal initiativ och 

debatter varav kan nämnas: 

 interpellation om vad socialdemokraterna gör för att påverka regionen att inte stänga nattakuten 

vid sjukhuset i Lindesberg, enkel fråga om allvarliga störningar på bussar till Stadskogsskolan och 

nollning på Lindesskolan som ledde till åtal och fällande domar samt enkel fråga om vad den 

styrande majoriteten gör för att komma tillrätta med problemet med olaglig körning med 

vattenskotrar. 

I juni beslutade KF om budget för 2022 och M, KD och L yrkade på avslag, till förmån för eget förslag, 

såsom tidigare år på majoritetens budget avseende bl.a. takten i besparingar som har beslutats. Vi 

vill inte att besparingarna skjuts så mycket på framtiden så att en stor del hamnar efter nästa val. 

Med hopp om fortsatta fysiska möten och med möten med många åhörare och press på plats. 

 

Nils Detlofsson 
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2022-02-07 

Verksamhetsberättelse Sverigedemokraterna 

Lindesberg- Nora 

 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar har stadigt ökat under året och om utvecklingen är som förra valåret kommer 

vi slå nytt rekord i antal medlemmar under 2022. Vad som är extra roligt är att fler kvinnor och 

ungdomar väljer att bli medlemmar än tidigare. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 möten och arbetsutskottet har haft 1 möte.  

Utbildningar 

Coronaproblemet fortsatte in på året och försvårade möten och utbildningar. Under hösten har vi 

genomfört en informationsträff för medlemmar där vi informerade om kandidatur, kursinnehåll 

på mina sidor och planering för vårens utbildningar.  

Medialt 

Medialt har vi mestadels kommunicerat via facebook. Där provkörde vi att lansera våra kandidater 

digitalt i kyrkovalet vilket gick bra. På grund av det senarelagda årsmötet året innan har det här 

verksamhetsåret varit något kortare. Tyvärr har även detta år bestått mycket av restriktioner 

vilket försvårat deltagande i mediala sammanhang. 

Verksamhet lokalt under året 

Vårens och höstens aktiviteter riktade in sig mot kyrkovalet där vi fick framgångar i två 

församlingar. Många traditionella aktiviteter som vi brukar delta på har varit inställda och därav 

har vi inte kunnat vara ute så mycket lokalt. Under vintern har arbetet i föreningen uteslutande 

bestått av rekrytering av nya aktiva i partiet vilket också gett ett glädjande resultat i både 

Lindesbergs- och Nora kommun. Den traditionsenliga glöggkvällen  lyckades vi genomföra med 

fördubblat antal deltagare mot tidigare glöggkväll.  

Intressant information till medlemmar 

Den fortsatta utmaningen är att få fler medlemmar att aktivt engagera sig. Under våren kommer 

utbildningar för nya kandidater dra igång och fortsätta under hösten. Vi kommer också under året 

att göra ett nytt försök att starta igång ungdomsverksamheten då antalet ungdomar i 

verksamheten ökar. Stort fokus kommer ligga på kommande val och kampanjarbetet där vi är 

bättre rustade än tidigare. 

 

Tom Persson  

Ordförande Sverigedemokraterna  

Lindesberg- Nora 
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€r
Revisionsberättelse

Vi har granskat det förenklade bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Lindesbergs arbetarekommun
för är 2027. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om

årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört

revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att det förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En

revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna

I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den

samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt
uttalande nedan.

Förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av

föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att
årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lindesberg 2022-03-08

Sören
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Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Lindesberg 

verksamhetsåret 2021. 

 
Styrelsen för Kristdemokraterna i Lindesberg får efter avslutat verksamhetsår avge följande 
verksamhetsberättelse. 
 
Inledning 

Ännu ett år präglat av coronapandemin är till ända. P.g.a. många förhållningsregler för att 
förhindra smittspridning har många sammanträden både i kommunen, regionen och 
partiavdelningen fått hållas digitalt eller ställts in. Aktiviteten i lokalavdelningen har varit låg 
men vi har ändå kunnat hålla 8 st styrelsemöten, de flesta digitalt. Även årsmötet hölls 
digitalt. Ett extra årsmöte hölls den 1 dec för att anta valplan inför valet 2022. 
 
Styrelsen 

 Styrelsen har under året utgjorts av Markus Lundin, ordförande, Margareta Andergard, vice 
ordförande, Gun Andersson, sekreterare, Hlödur Bjarnason, Sven-Göran Holm, Kent Hiding 
och Patrik Kretschmann. Ersättare: Jesper Åkerblom och Petter Sävlund. 
Utanför styrelsen har Mainy Andersson fungerat som kassör- tack Mainy för ditt 
engagemang. 
  
Partidistriktstyrelsen 

Representant  i partidistriktstyrelsen har varit Margareta Andergard. Hon har även varit 
representant i KDK och KD senior i länet. 
 
Riksting 

Markus Lundin och Kent Hiding deltog i partiets riksting i Norrköping den 12 – 14 november. 
  
Medlemmar 

Medlemsantalet var vid årets utgång 58 . Inga medlemsaktiviteter har hållits. 
 
Ekonomi 

Hänvisar till räkenskapsberättelsen. 
 
Politik                 

Partiet har följande förtroendeuppdrag i Lindesbergs kommun: 
Kommunfullmäktige                                                          Markus Lundin, ord 
                                                                                               Margareta Andergard, ord 
                                                                                               Kent Hiding, ers 
                                                                                               Sven-Göran Holm, ers 
 
Kommunstyrelsen                                                               Markus Lundin, ord 
 
Barn-och utbildningsnämnden                                         Helene Lundin, ers 
 
Socialnämnden                                                                     Margareta Andergard, ord 
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Kommunalt råd för funktionsstöd                                    Margareta Andergard                  
 
Linde Energi AB styrelse                                                     Sven Öberg 
 
Samhällsbyggnad Bergslagen                                            Kent Hiding, ers 
 
Kommunala revisionen                                                       Lars-Åke Dammström 
 
Tillväxtnämnden                                                                   Markus Lundin, ers 
 
Utskottet för stöd och strategi                                           Markus Lundin, ers 
 
Kommunens valberedning                                                   Markus Lundin 
 
Nämndeman i tingsrätten                                                    Lennart Åberg  
 
Gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk                Markus Lundin, ers 
och översättarservice 
 

Motioner 
En motion angående anläggande av båtbryggor i Lindesjön nedanför kyrkan 
har inlämnats till kommunfullmäktige. 
 
Nämnas kan att vår motion ang. samarbete med organisationen ”Ung omsorg” 
som inlämnades under året 2020 har under året mottagits väl av kommunen och 
kontakter tas nu med organisationen. 
 
Representanter för partiavdelningen har deltagit i ”Demokratidagar” och  
 ”Bibliotekets dag”. 
 
 

Förtroendeuppdrag i region Örebro län 
Regionfullmäktige                                                                   Markus Lundin, ord 
 
Beredning närsjukvård                                                           Markus Lundin, ord 
 
Gemensam nämnd för företagshälso-                                 Kent Hiding, ord 
vård, tolk och översättarservice 
 
Beredning för psykiatri, habilitering och                             Kent Hiding, ers 
hjälpmedel 
 
Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg                            Kent Hiding 
 
 
Vitsippspris 

Har ej utdelats. 
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Avslutning 

Året som gått har p.g.a. pandemin varit svårt och tungarbetat och det politiska arbetet 
har ej kunnat genomföras som önskats. Nu går vi in i valår och arbetet måste intensifieras. 
Vi ser med förhoppning fram mot att få vara med och forma ett samhälle där de 
kristdemokratiska värderingarna har en framträdande plats. 
 
 
 
 
Lindesberg den 26 januari 2022 
 
 
 
 
Markus Lundin                                               Margareta  Andergard 
 
 
 
 
 
Gun Andersson                                              Hlödur Bjarnason 
 
 
 
 
 
Sven-Göran Holm                                          Kent Hiding 
 

 

 

 

 

Patrik Kretschmann 
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Verksamhetsberättelse 
för  

Lindesbergs Arbetarekommun 
 

 

Fortfarande annorlunda lösningar under 2021, men även en del var som normalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsåret 2021 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINDESBERGS SOCIALDEMOKRATISKA 

ARBETAREKOMMUN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021. 

 

Styrelsens har bestått av: 

Ordinarie ledamöter 

Linda Svahn, ordförande 

Kristine Andersson, vice ordförande 

Elin Axelsson, sekreterare 

Arnold Bengtsson, kassör 

Sofie Krantz, studieorganisatör 

Ulla Lundqvist, ledamot 

Kennert Berisson, ledamot, lämnade styrelsen i början av 2022 

Joacim Hermansson, ledamot 

Nafih Mawlod, ledamot 

 

Ersättare 

Bo Stenberg 

Josefin Hellström 

Vera Peci 

Tommy Kragh 

Sören Fromell 

Intisar Alansari 

Zaki Habib 

 

Revisor: 

Tomas Lindqvist och Sören Rydén 

 

Revisorssuppleanter: 

Stefan Johansson och Gunilla Carlsson  

 

Valberedning: 
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Gunilla Carlsson till sammankallande samt Nafih Mawlod, Bo Stenberg, Joacim Hermansson, 

Daniel Andersson och Greger Nilsson 

Adjungerade till styrelsen: Daniel Andersson och Bengt Storbacka 

 

STYRELSE- OCH MEDLEMSMÖTEN UNDER ÅRET 

Under året har det hållits totalt 11 styrelsemöten, 9 medlemsmöten och 2 möten med 

verkställande utskottet.  

 

STUDIER 

Medlemsutbildningarna fick under året ställas om till att vara digitala studiecirklar. 

Arbetarekommunens studiekommitté, tog ett stort ansvar i utvecklandet av detta och var 

handledare för två MU1-utbildningar under våren förutom att ordförande även var handledare 

för en ledarutbildning för södra länsdelen.  

Arbetarekommunen arrangerade också en digital studiecirkel kring boken 

Motivationsrevolutionen för styrelserna i s-föreningarna och Arbetarekommunen. 

 

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER 

På grund av pandemin har det inte blivit utåtriktade aktiviteter på det sätt vi skulle vilja. Inför 

påsk delade s-föreningarna ut påskblommor på våra äldreboenden.  

Första Maj-firandet på traditionellt sätt ställdes in även detta år, men vi delade ut tårtor, 

bekostade av Arbetarekommunen, på våra äldreboenden i Lindesberg till förstamajfikat. 

Vi har delat ut flygblad, som Arbetarekommunen tagit fram, i postlådor vid fem tillfällen. I 

början av året ett flygblad som informerade om vad vi gjort under första halvan av 

mandatperioden, ett flygblad i slutet av april som informerade om hur man kunde delta i 

förstamajfirandet digitalt och en sommarhälsning i juli. Under hösten delades ett 

dialogmaterial ut på några platser i kommunen. I slutet av året delades ett material med den 

nyvalda partiledaren Magdalena Andersson ut.  

Vid tiden för kräftfisket vid Strandpromenaden var restriktionerna på grund av pandemin 

mildrade så det kunde genomföras. Det innebar också att vi i vanlig ordning gick och bjöd på 

fika. Vi delade då också ut flygblad med anledning av kyrkovalet. 

Den 28 oktober stod vi utanför ICA och Willys för att dela ut det s.k. dialogmaterialet. 

I samband med julskyltningen fanns vi vid ABF för att samtala med folk och bjuda på glögg. 

För andra året i rad delade vi ut godiskorgar till personal på våra äldreboenden inför jul. Detta 

år delade vi också ut godiskorgar på särskilda boenden. 

 

 



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Årsmöte 2022 Verksamhetsberättelse Lindesbergs AK 2021 (S)

4 
 

SLUTORD 

Även 2021 präglades mycket av pandemin. Under året hölls också partikongress, och Elin 

Axelsson från vår Arbetarekommun, var en av länets representanter. Styrelsen tackar härmed 

för det förtroende som kommit den till del, och de representanter som är i tur att avgå ställer 

härmed sina platser till förfogande 

 

…………………………………………… ………………………………………. 

Linda Svahn    Kristine Andersson  

 

………………………………………….. ……………………………………….. 

Elin Axelsson    Arnold Bengtsson 

   

………………………………………….. ……………………………………….. 

Sofie Krantz     Ulla Lundqvist  

 

………………………………………….. ………………………………………… 

Joacim Hermansson,   Nafih Mawlod 
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Liberalerna Lindesberg 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021 

 

Vid lokalföreningens årsmöte 25 februari i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler valdes 
följande funktionärer i lokalföreningen: 

 

Ordförande: Henrik Edlund 

Vice ordförande: Nils Detlofsson 

Övrig ledamot: Janna Lofvars 

Övrig ledamot: Sanna Jansson 

Övrig ledamot: Carl-Henrik Ling 

Övrig ledamot: Ingrid Rörick-Richter 

Övrig ledamot: Vakant 

Revisorer: Patrik Öhrström och Ingemar Engstrand 

Valberedning: Styrelsen (tills fyllnadsval kan göras vilket styrelsen gavs fullmakt att göra) 

Ombud till länsförbundets årsmöte: Nils Detlofsson, Ingrid Rörick-Richter och Sanna Jansson 

Partiföreträdare och lokalföreningens kontaktperson gentemot kommunen: Nils Detlofsson 

Kontaktperson till LUF: Sanna Jansson 

Pressreferent från årsmötet: Henrik Edlund 

 

Medlemsantalet vid årets slut var 21 st (19 st aktiva medlemmar). 

 

Förtroendeuppdrag 

 

Lokalföreningens representanter i den kommunala verksamheten: 

 

Kommunfullmäktige 

Nils Detlofsson (ordinarie) 

Sanna Jansson (1:e ersättare) 

Ingrid Rörick-Richter (2:e ersättare) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Nils Detlofsson (ersättare) 

 

Kommunstyrelsen 

Nils Detlofsson (ordinarie) 

 

Utskottet för stöd och strategi 

Nils Detlofsson (ordinarie) 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ingrid Rörick-Richter (ordinarie) 
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Socialnämnden 

Stina Sundling (ersättare) 

 

Valnämnden 

Nils Detlofsson (ordinarie) (till och med 2021-05-24) 

Henrik Edlund (ordinarie (från och med 2021-05-24) 

 

Arvodesgruppen 

Carl-Henrik Ling 

 

Tolkningsgrupp arvodesbestämmelser 

Carl-Henrik Ling (ordinarie) 
Vakant (ersättare) 

 

Besök Linde AB 

Sanna Jansson (vice ordförande) 

  

Ombud till stämma med Linde Energi AB 

Carl-Henrik Ling (ersättare) 

 

Ombud till stämma med Linde Energi Försäljning AB 

Carl-Henrik Ling (ersättare) 

 

Övriga uppdrag: 

 

Nämndeman vid Örebro tingsrätt 

Carl-Henrik Ling 

 

 

Möten och sammanträden 

 

Under verksamhetsåret har lokalföreningen haft 9 st protokollförda medlemsmöten enligt 
följande: 9 februari (digitalt), 18 mars (digitalt), 22 april (digitalt), 20 maj (digitalt), 1 juni 
(digitalt), 19 augusti, 21 september, 18 november och 20 november. 

Därutöver har styrelsen haft 2 st protokollförda möten 26 januari (digitalt) och 18 mars 
(digitalt). 

Årsmötet hölls 25 februari (digitalt) med 7 st närvarande medlemmar. 

Vid länsförbundets minipartiråd 16 mars (digitalt) deltog Nils Detlofsson, Janna Lofvars och 
Henrik Edlund. 

Länsförbundets årsmöte hölls 25 april (digitalt) med Nils Detlofsson, Ingrid Rörick-Richter och 
Janna Lofvars närvarande. Janna omvaldes som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och Nils 
valdes in i länets valledning. 
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Övriga aktiviteter 

 

Lokalföreningen har tillsammans med Willhelm Sundman haft träffar med PRO och 
företagargruppen angående akutmottagningen på lasarettet i Lindesberg. 

Carl-Henrik Ling deltog på kommunens demokratidagar på Lindeskolan 26-27 oktober. 

Nils Detlofsson närvarade vid skolbibliotekets dag 27 oktober. 

Under året har vi haft ett antal debattartiklar i lokala media, såsom Nerikes Allehanda och 
LindeNytt. De allra flesta var författade av Carl-Henrik Ling och/eller Nils Detlofsson, ibland 
tillsammans med Willhelm Sundman. 

 

Lindesberg, 8 februari 2022 

 

 

 

 

Henrik Edlund     Carl-Henrik Ling 

 

 

 

 

Nils Detlofsson     Janna Lofvars    

 

 

 

 

Sanna Jansson     Ingrid Rörick-Richter 



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Verksamhetsberättelse 2021



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Verksamhetsberättelse 2021



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Verksamhetsberättelse 2021



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Verksamhetsberättelse 2021



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Revisionsberättelse med resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Revisionsberättelse med resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Revisionsberättelse med resultat- och balansräkning



§75/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 - KS 2022/38-10 Redovisning kommunalt partistöd 2021 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022 - Redovisning kommunalt partistöd 2021

 Protokollsutdrag 48 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §92/22   Dnr: KS 2022/38 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta betala ut 
partistöd för år 2023 enligt följande: 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag i form av partistöd till de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige.  

Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 
(2005:837).  

Partistödet betalas årligen ut i förskott senast 1 november. Har 
redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra 
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 
senast 30 juni utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 

Partistödet består av två delar. Del 1 är ett grundstöd som 
uppgår till 40% av prisbasbeloppet (Prisbasbelopp för 2022 är 
48 300 kr). Del 2 är ett mandatstyrt stöd. Mandatstyrda 
beloppet uppgår till 30% av prisbasbeloppet och tas fram genom 
att multiplicera antalet ordinarie mandat i fullmäktige med 0,3 
prisbasbelopp (för 2022 är 0,3 prisbasbelopp 14 490 kr). 
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 Protokollsutdrag 49 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta betala ut 
partistöd för år 2023 enligt följande: 

 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/38 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
Kommunalt partistöd till Landsbygdspartiet oberoende för år 

2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta 
 Godkänna utbetalning av partistöd till Landsbygdspartiet oberoende 

för år 2020 till en summa av 32 550 kr.  

Ärendebeskrivning 

Landsbygdspartiet oberoende har sedan tidigare fått utbetald kommunalt 
partistöd enligt nedanstående lista   
 
Utbetalningar till LPO: 

 2019 för 2020 = 0 kr. 
 2020 för 2021 = 33 110 kr 
 2021 för 2022 = 33 320 kr 

 
Våra beräkningar visar LPO har rätt till kommunalt partistöd för 2020 till en 
summa av 32 500 kr enligt 2019 års prisbasbelopp på 46 500 kr. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomi 

För kännedom: 

Landsbygdspartiet oberoende 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/139 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun syftar till ett 
gemensamt etiskt förhållningssätt för förtroendevalda och avsikten är att 
upprätthålla ett gott politiskt klimat.  

En viktig komponent i den demokratiska processen är det politiska samtalet 
och möjligheten att ge uttryck för och bryta olika åsikter mot varandra samt 
att visa respekt för alla människors lika värde. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Förtroendevalda i Lindesbergs kommun 

Bilagor: 

Bilaga Etiska regler för förtroendevalda Lindesbergs kommun 
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Etiska regler för förtroendevalda i 

Lindesbergs kommun 

Lindesbergs kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner 
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Inledning  

Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun syftar till ett gemensamt etiskt 
förhållningssätt för förtroendevalda och avsikten är att upprätthålla ett gott politiskt klimat. 

En viktig komponent i den demokratiska processen är det politiska samtalet och möjligheten 
att ge uttryck för och bryta olika åsikter mot varandra samt att visa respekt för alla 
människors lika värde.   
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Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun

Folk- och förtroendevalda i Lindesbergs kommun ska respektera demokratin och dess
spelregler genom att:

Följa lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapas för vårt samhälle och
för det politiska arbetet

Arbeta för invånarnas och samhällets bästa och bortse från egen och närståendes
vinning

Förvalta samhällets tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant och
ansvarsmedvetet sätt

Vara sanningsenlig, ärlig och hederlig

Ha en öppen och förtroendefull inställning till personal och invånare

Visa respekt för andras och närståendes privatliv

Värna om sitt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i
jävsituation

Sätta sig in i frågeställningar före medverkan till beslut, hålla sig till fakta samt bidra
till en konstruktiv och saklig debatt

Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel
eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet.
Ansvar handlar också om att se till att fel eller misstag åtgärdas på bästa tänkbara sätt så att
de inte återupprepas.
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 Protokollsutdrag 50 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §93/22   Dnr: KS 2022/139 

 

Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs 

kommun 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun syftar 
till ett gemensamt etiskt förhållningssätt för förtroendevalda 
och avsikten är att upprätthålla ett gott politiskt klimat. 

En viktig komponent i den demokratiska processen är det 
politiska samtalet och möjligheten att ge uttryck för och bryta 
olika åsikter mot varandra samt att visa respekt för alla 
människors lika värde. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs 
kommun. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Förtroendevalda i Lindesbergs kommun 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2020/202 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för 

veteraner i fredens tjänst 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Bifalla Sven-Erik Larsson (M) motion om minnessten för veteraner i 

fredens tjänst. 
 Uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med att ta fram 

lämplig plats för minnesstenen. 
 Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens planeringsreserv 

2022. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) inkom med en motion där han föreslår att 
kommunen ska utse en minnessten för veteraner i fredens tjänst. 
 
Motionen har skickats ut på remiss till Samhällsbyggandsförvaltningen 
Bergslagen som föreslår att uppdraget med att utreda lämplig plats samt 
utformning av minnessten överlämnas till samverkansgruppen rörande det 
offentliga rummet. 
 
Styrdokumentet för samverkansgruppen gick ut 2021 och ska revideras. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige bifalla motionen och 
uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med att ta fram lämplig plats 
för minnesstenen i samverkan med samma konstellation av funktioner i 
samverkansgruppen rörande det offentliga rummet. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
 

Bilagor: 

 Motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för Veteraner i 
fredens tjänst 

 Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen över motion om minnessten 
för Veteraner i fredens tjänst Dnr S-2022-185 
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Sidan 1(1) 

Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 

Lindesberg 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

 

 

 Yttrande 
   

 2022-03-09 Dnr S-2022-185:2 
 

   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Lindesbergs kommun 
 
 
711 80 Lindesberg 

Stadsbyggnadskontoret   
Isabella Lohse  
Tfn. 0581-83005  
info@sb-bergslagen.se  
  

 
 

Yttrande motion om minnessten för Veterander i fredens 

tjänst 
 

Yttrande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har inga synpunkter kring 
att plats för minnessten utses. Om Kommunfullmäktige beslutar att en 
plats ska utses föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att 
uppdrag att utreda lämplig plats samt utformning av minnessten 
överlämnas till samverkansgruppen rörande det offentliga rummet 
utifrån dokumentet Plan för gestaltning av det offentliga rummet 2018-
2021 (KS 2017/265-16).  
 

Ärende 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har fått remiss för yttrande 
av motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för Veteraner i 
fredens tjänst. 
 
 
För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
Isabella Lohse 
Enhetschef stadsbyggnadskontoret 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift 
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 Protokollsutdrag 51 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §94/22   Dnr: KS 2020/202 

 

Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om 

minnessten för veteraner i fredens tjänst 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bifalla Sven-Erik Larsson (M) motion om minnessten för 
veteraner i fredens tjänst. 

 Uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med att 
ta fram lämplig plats för minnesstenen. 

 Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens 
planeringsreserv 2022. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) inkom med en motion där han föreslår att 

kommunen ska utse en minnessten för veteraner i fredens 
tjänst. 

Motionen har skickats ut på remiss till 
Samhällsbyggandsförvaltningen Bergslagen som föreslår att 
uppdraget med att utreda lämplig plats samt utformning av 
minnessten överlämnas till samverkansgruppen rörande det 
offentliga rummet. 

Styrdokumentet för samverkansgruppen gick ut 2021 och ska 
revideras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige 
bifalla motionen och uppdra till kommunstyrelsen att se över 
arbetet med att ta fram lämplig plats för minnesstenen i 
samverkan med samma konstellation av funktioner i 
samverkansgruppen rörande det offentliga rummet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bifalla Sven-Erik Larsson (M) motion om minnessten för 
veteraner i fredens tjänst. 

 Uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med att 
ta fram lämplig plats för minnesstenen. 
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 Protokollsutdrag 52 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-05-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens 
planeringsreserv 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/142 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 

Inger Söderberg (V) 

Förslag till beslut 

 Inger Söderbergs (V) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 
godkänns,  

 Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i 
Örebro län för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Inger 
Söderberg (V).  

Ärendebeskrivning 

Inger Söderberg (V) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Länsstyrelsens i Örebro 
Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Inger Söderberg (V) 

Bilagor: 

Avsägelse från förtroendevald 



§79/22 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från Inger Söderberg (V) - KS 2022/142-2 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från Inger Söderberg (V) : Avsägelse ersättare Vänsterpartiet i Lindesbergs kommunfullmäktige

Från: Inger Söderberg
Till: Kommun; Inger Söderberg; info vansterpartietlindesberg
Ärende: AVSÄGELSE ersättarplats i Lindesbergs kommunfullmäktige
Datum: den 17 maj 2022 16:49:21

Hej
Härmed ber jag, Inger Söderberg, att få avsäga mig ersättarplatsen för Vänsterpartiet i
Lindesbergs kommunfullmäktige med anledning av att jag inte längre är medlem i
Vänsterpartiet. 

Lindeberg 22-05-17
Med vänlig hälsning
Inger Söderberg
 



§80/22 Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för Inger Söderberg (V) - KS 2022/155-2 Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för Inger Söderberg (V) : Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för Inger Söderberg (V)

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/155 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning för Inger Söderberg (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
 Godkänna Inger Söderbergs (V) avsägelse som ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning 
 Utse XX som ny ersättare 

Ärendebeskrivning 

Inger Söderberg (V) inkom den 20 maj 2022 med avsägelse för uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Inger Söderberg (V) 

Bilagor: 

Avsägelse 



§80/22 Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för Inger Söderberg (V) - KS 2022/155-2 Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för Inger Söderberg (V) : Avsägelse Inger Söderberg (V) Kommunfullmäktiges valberedning




