KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, måndag den 17 september
2018, kl 9:00. Masugnspipan, masugnen
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Irja Gustavsson
Ordförande

Ellinor Halldan
Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustavsson, ordförande (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Jonas Bernström (S)
Dan Walterson (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Vakant (SD)

Ersättare
Daniel Andersson (S)
Kristine Andersson (S)
Linda Svahn (S)
Jenny Larsson (C)
Ingrid Åberg (KD)
Inger Griberg (MP)
Mats Seijboldt (SD)

Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Föredragande Tid

Val av justerare
Förslag: Jonas Bernström (S) med Jonas Kleber
(C) som ersättare. Justering sker måndag den 24
september kl. 13.00 på sekreterarens rum.
Beslutsärenden
1.

Presentation Mattias Molin, ny rektor och
utvecklingsledare

2.

Kommunala servicenivåer

KS
2018/327

Mattias Molin

9.00

Bengt
Storbacka

9.05

3.

Bryggprogram

Isabella Lohse

9.15

4.

Förslag till beslut angående bidragsansökan
IFK Lindesberg 2018

KS
2018/318

Jonas
Andersson

10.20

5.

Organisation av fritidsgårdar

KS
2018/187

6.

Fritidspolitiskt program för att utveckla
fritidsområdet för invånare och besökare

KS
2018/328

Jonas
Bernström

7.

Tilläggsuppdrag Storå Omlastningscentral

KS
2018/176

Wilhelm
Magnusson

8.

Försäljning av fastighet Vibyn 1:44 i Frövi

KS
2018/323

Wilhelm
Magnusson

9.

Policy för beslut om försäljning av
småhustomter

KS
2018/324

Wilhelm
Magnusson

10.

Samarbete mellan vuxenutbildningen och
gymnasieskolan gällande yrkesutbildningar

KS
2018/322

11.

Meddelanden

10.40

1. Presentation Mattias Molin, ny rektor och utvecklingsledare
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2. Återrapport arbetsgruppen för kommunala servicenivåer
2.1. Handlingar
Kommunala servicenivåerPP0911.pdf (inkluderad nedan)
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Kommunala servicenivåer
Förslag till långsiktigt
planeringsunderlag för kommunal
service

Underlag för 20 år – Varför?
• Befolkningsutveckling – historien ger bra grund för prognoser
• Samsyn om verkligheten den närmaste tiden - om
ekonomiska, kompetensmässiga, befolkningsmässiga,
tekniska, strukturella/konjunkturella mm förutsättningar
• Planeringstrygghet – bra grund för verksamhetsutveckling
• Större möjlighet för ekonomisk och social hållbarhet
• 20 år framåt – Vi tar tag i frågan och agerar istället för att
tvingas till ständiga anpassningar!

Lite tillbakablick…
•
•
•
•
•

1968
1982
1992
2009
2017

24 732
25 061
24 833
23 056
23 613

Vi har tappat ca 1000 personer de senaste 50 åren…

Urbanisering…
• Trots stort flyktingmottagande har kommunens invånarantal bara
ökat lite de senaste åren
• Från 2009 ökade befolkningen med 557. Samtidigt ökade
Lindesbergs tätort med 569 och flertalet mindre orter minskade. (År
2009, 23 056. År 2017, 23 613)
• År 1906 hade Fellingsbro härad 10 156 invånare (1 435) och 1965
bodde det 692 i Stråssa (328)
• KNÖL – en ny kommun om 25 år?
• Frövi – en ny stadsdel i Örebro…?

Svunna tider och ny verklighet…
• Förr: Skolor i Ullersäter, Öskevik, Munkhyttan.
Högstadie i F-bro och lågstadie i Fanthyttan.
Äldreboende i Ramsberg osv…
• Dagens skola och äldrevård ställer andra krav och ny
teknik erbjuder nya lösningar
• Kompetensbrist under överskådlig tid
• Fler pigga äldre
• Fler 80+
• Ökat försörjningsindex (fler barn och äldre)

Ny välfärd, service, möjligheter och krav
• Ny teknik inom omsorgen
• Servicepunkter med IOP
• Biblioteksbuss med mobil vårdcentral och
Operaföreställning från La Scala på ängen i Finnåker
• Fiber och AI i ditt sovrum
• Kompetensbrist
• Ju bättre dess bättre – ”Utvecklingens förbannelse”

Fyra servicenivåer
•
•
•
•

Nivå
Nivå
Nivå
Nivå

1, Trygg grundservice – mindre orter och landsbygd
2, Funktionellt område för service (skolor, äldreboende etc)
3, Hög grad av service (logistik, industri etc)
4, Kommuncentra

Service Nivå 1:

Biblioteksbuss, Distriktssköterska, Hemtjänst, IT – fiber,
Kommuninformation och myndighetsservice via nätet,
Livsmedel – matleverans (samverkan med civilsamhälle),
Läkemedel (distriktssköterska/hemtjänst/samverkan civilsamhälle),
Räddningstjänst – brandkår (ej stationär), Socialtjänstens stöd,
Servicepunkt – mobil eller fast – beroende av lokalt initiativ.
Vatten, avlopp, renhållning, Vägar (olika regi)
Service som inte är kommunal, men nödvändig. Ambulans, Anropsstyrd kollektivtrafik, Information
– samhällsinformation, allvarliga händelser, radio/TV mm, Polis, Postservice, Militär

Underlag för förslaget … Medborgardialoger
• Lokala utvecklingsplaner – LUP
• Kommunfullmäktiges Målområdesberedning för Attraktivitet och
Infrastruktur
• Möten med verksamhetschefer (inte medborgardialog)
• Kommundelsträffar
• Analysseminarier med Kommunstyrelsen (inte medborgardialog)
• Boendeplan för Vård och Omsorg
• Ungdomsdemokratidag
• Kommunfullmäktiges Målområdesberedning om demokrati och
inflytande

Planeringsunderlag kombineras med
Volymjusteringsmodellen och Ny Styrmodell
• Servicenivåerna möjliggör
kraftsamling, ökad kvalitet,
kostnadseffektivitet, tar vara på
ny teknik, nya
välfärdslösningar redan idag.
Ex:
- Nattfrid
- AI
- Mobila enheter
- IOP

• Servicenivåerna ger
gemensam
verklighetsuppfattning baserat
på historiska data, lagstiftning,
servicekrav, trender,
kompetens och efterfrågan,
ekonomiska möjligheter utifrån
demografiska data,
försörjningsindex mm
• Ett ”NU-perspektiv” som
möjliggör vägval istället för att
putsa på en för stor kostym

3. Bryggprogram
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4. Bidragsansökan IFK Lindesberg
4.1. Handlingar
KS 2018-318-2 Förslag till beslut angående bidragsansökan IFK Lindesberg 2018
271587_2_1.pdf (inkluderad nedan)
KS 2018-318-1 IFK Lindesberg IB 2018 Fotbollshallen.pdf 271583_1_1.pdf (inkluderad
nedan)
KS 2018-318-1 Bilaga 1 IB 2018 fotbollshallen.docx 271584_1_1.pdf (inkluderad
nedan)
KS 2018-318-1 Bilaga 2 ansökan om investeringsbidrag gotbollshallen.pdf
271585_1_1.pdf (inkluderad nedan)
KS 2018-318-1 Bilaga 3 ansökan om investeringsbidrag gotbollshallen.pdf
271586_1_1.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-10

1 (1)
Dnr KS 2018/318

Näringslivsenheten
Jonas Andersson
+46 0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Ansökan om investeringsbidrag från IFK Lindesberg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta
 Att bevilja ansökan med 125 000 kr.
Ärendebeskrivning
IFK Lindesberg är verksam på fritidsbyns idrottsanläggning där de också
äger en fotbollshall. När fotbollshallen byggdes fick föreningen ett
tillfälligt bygglov på 5 år. Det bygglovet har gått ut och när föreningen
ansökt om nytt bygglov krävs en hel del ombyggnation p.g.a. av nya
regler och krav. Bland annat måste det tas upp nya utrymningsdörrar samt
snöfallsskydd ovanför samtliga ingångar till hallen. Dessutom måste
föreningen göra en brandskyddsdokumentation. Den totala kostnaden
uppgår till ca 210 000 kr.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
På grund av ändrade villkor och regler för ett nytt bygglov innebär det en
mycket stor kostnad för föreningen.

Jonas Andersson
Fritidskonsulent
Bilagor:
Bidragsansökan med bilagor från IFK Lindesberg.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

Bidragsansökan, Investeringsbidrag (ID 10211): IFK Lindesberg
Från: IFK Lindesberg
Skapad av: Petter Carlsson
Godkänd av:
Datum för godkännande:
Ansökt belopp: 125000
Beviljat belopp: 0
Motivering:
Kontaktperson
För- och efternamn på den person som ansvarar för ansökan i föreningen
Petter Carlsson
Telefon
Telefonnummer till kontaktpersonen
0581-84195
Telefon Mobil
Mobilnnummer till kontaktpersonen
070-3915354
E-post
E-postadress till kontaktpersonen
petter.carlsson73@gmail.com
Föreningens bank eller plusgiro
Utbetalning sker enbart till bank- eller plusgiro kopplat till föreningen
5651-4821
Investeringen avser
Ombyggnad konstgräshall för att uppfylla nytt tidsbegränsat bygglov.
Beskrivning av investeringen
I och med att vi tvingats söka nytt tidsbegränsat bygglov för vår hall bär detta med sig stora kostnader för föreningen
då hallen måste byggas om för att uppfylla dagens normer bla avseende brand. Utöver själva kostnaden för
ombyggnation tillkommer såklart bygglovskostnaden men även konsultarvoden för brandskyddsdokumentation och
anlitande av kontrollansvarig, elsäkerhet mm för projektet. Den totala investeringen beräknas hamna någonstans runt
210000kr. IFK Lindesberg kan inte bära denna kostnad. Just nu kan vi heller inte nyttja hallen och har tvingats tacka
nej till flertalet gäster som vill hyra den av oss, vilket oxå gör att vi tappat viktiga intäkter för den totala driften. Om det
sen visar sig att projektet kommer kräva brandlarm kommer kostnaderna att öka, men i nuläget vet vi inte detta.
Motiv och önskade effekter av investeringen
Har anger ni varför ni vill göra investeringen, vilka är målgruppen och vilka effekter föreningen vill uppnå med
investeringen
För att vi, skola och närliggande föreningar samt andra gäster skall kunna nyttja vår hall krävs denna ombyggnation
då vi för närvarande har nyttjandeförbud. Vi vill snarast komma igång med verksamheten och komma på rätt köl
ekonomiskt då detta kostat oss mycket kraft och pengar hittills. Hallen är även viktig för den allmänna belastningen
av inomhuslokaler i Lindesberg och även för skolverksamheten då vi upplåter lokalen och dess faciliteter helt gratis
till bla idrottscollage under dagtid. Utan bifall i denna ansökan riskerar tom IFK Lindesberg att gå i konkurs då dessa
kostnader väl överstiger den buffert som är tillbörlig i en ideell förening, detta vore väldigt olyckligt.
Kostnader
Ange de kostnader ni har för investeringen
Kostnad för personal
15000

Kostnad för material
110000

Kostnader övrigt
85000

Summa kostnader
210000

Kommentarer till kostnader
Här kan ni kommentera, förklara och motivera kostnaderna för investeringen. Ni kan styrka er ansökan med offerter
eller liknande som ni kan ladda upp nedan
Personalkostnader innefattar kanslijobb, anlitande av elektriker, sakkunniga mm. Behörig elektriker 10000kr inkl
material, Administrationstid deltidskanslist 2000kr, Konsultation Sakkunnig samt transporthjälp mm 3000kr
Material avser totalenteprenad av ombyggnationen inkl arbetskostnad.
Se bifogad offert 110000kr
Övrigt avser konsultarvoden och kostnader rörande bygglovet och dess handlingar. Se bifogad faktura för branddok.
Den kommer öka då fortsatt jobb sker i skrivande stund. Uppskattad Bygglovskostnad för projekt i denna storlek 3040000kr exkl ev subvention. vi har ej fått information om denna kostnad ännu.
Kostnad för uppdrag kontrollansvarig uppskattat till ca 10000kr (ca 15 timmar)
Finansiering

Ange den finansiering som ni har för investeringen förutom sökt belopp från Kultur- och fritid som ni lämnar längst
ned i ansökan
Egna medel
40000

Externa bidrag
125000

Övrig finansiering
45000

Summa finansiering
210000

Kommentar till finansiering
Beskriv den finansiering ni redan har till investeringen och från vem
Ingen nämnvärd då detta inte inte avspeglas i vår budget för 2018.
Tid har ej heller funnits att skaffa sponsorer till detta, och är nog svårt då flertaget företag på orten redan sponsrar
den årliga driften av hallen.
Vår budget är under stor omarbetning just nu då föreningens ekonomiska plan helt skrivs om pga bla avgifter för hyra
anläggning och skötsel mm. så detta bakslag kommer mycket olägligt för oss.
Vi kommer att försöka göra om vår budget för att möta detta så mycket det går utan att det påverkar våra
medlemmar.
Övriga upplysningar
Har kan ni lämna övrig information som styrker er ansökan
Vi hoppas att vi kan få hjälp med subventionering av tex bygglovskostnader då vi anser att vi inte enbart själva har
del i den
situation vi befinner oss i, men vi är även helt medvetna om vårt ansvar som bygghere. Denna anläggning är mycket
viktig för Lindesberg och vår verksamhet. Förhoppningsvis slipper vi oxå installera brandlarm i fastigheten då vi vet
att detta kommer innebära problem och löpande kostnader för föreningen.
Vi kommer komplettera denna ansökan med de uppgifter vi i skrivande stund ej känner till.
Projektbeskrivning
Här kan ni ladda upp en projektplan eller liknande för investeringen
Filer
Inga filer
Offert, budget eller liknande
Här kan ni ladda upp kostnadssammanställning, offerter eller liknande
Filer
Faktura Brandskyddslaget.pdf, 4028238 byte
Offert ombyggnad OBwiik.docx, 1658507 byte
Ritningar, kartor eller liknande
Har kan ni ladda upp ritningar, kartor eller liknande
Filer
B-90.1-001 Lindesby 1_65, Lindesberg 180815.pdf, 889007 byte
BSB Lindesby 1_65, Lindesberg, Tältbyggnad, 180815.pdf, 504523 byte
Andra dokument
Här kan ni ladda upp andra dokument som styrker ansökan
Filer
Inga filer
Föreningen har lämnat senaste Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll under Årsmöteshandlingar
Ja
Föreningen försäkrar att lämna en slutredovisning på investeringen senast en månad efter genomförandet
Ja
Jag lovar och försäkrar att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse
Ja
Datum
2018-08-23
Namn
För- och efternamn på den person som lämnar in ansökan
Petter Carlsson

IFK Lindesberg
Petter

O.B. Wiik
Erik Andreasen
08-55490891

2018-08-22
Offertnr: A1174

Offert komplettering av O.B. Wiik Fotbollshall

UTRYMNINGSDÖRRAR
3st utrymningsdörrar, 1x2,1m, placerade enligt önskemål. Vi förser dörrarna med
utrymningsbeslag och panikregel. På dörrarna längs långsidorna placerar vi ett snörasskydd
byggd som en mindre hall, 3m hög och 1 meter lång.
MONTERING:
Montage enligt nedan angivna priser. I nedan angivna priser ingår ej extra monteringstid
orsakad av att lastbil eller kran ej kan köra intill montageplatsen, att montageplatsen ej är
avstädad då montörerna anländer eller att förankring försvåras på grund av onormala
markförutsättningar eller risk för skada på ledningar eller kablar i marken. För sådana extra
arbeten utöver beräknad monteringstid, och väntetider ej orsakade av O.B.Wiik, debiteras
479 kr/timme och montör, exklusive kostnader för resor och traktamenten.
SERVICE:
Hallen har stått uppe ett tag nu och O.B. Wiik rekommenderar en service där vi ser över
hallen och bla spänner remmar, skruvar och skurar och stag för att optimera både säkerhet
och hållbarhet

Pris:
3st dörrar, dörrstål, utrymningsbeslag och panikregel
Samt 2st snörasskydd

110 000kr

Montering
(Samtliga maskiner som kran och lift ingår)

ingår

Frakt

ingår

Service av hall:

28 000kr

Totalt pris

138 000kr

VILLKOR
Leveranstid:snörasskydd 4-5 arbetsveckor efter order. Dörrar etc ca 2
arbetsveckor
Leveransvillkor:
Betalningsvilkor:

.

Fritt enligt ovan.
enligt ök
Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning med 2% per
påbörjad månad.

Samtliga ovanstående priser är exklusive mervärdeskatt.

Med vänliga hälsningar
Erik Andreasen

1

2

3

5

4

6

7

8

A

A

2

1

3

4

5

7

6

8

10

9

11

Gangdør (BxH)
1000x2100
12
13

14

15

16

17

B

5492
5492

C

5492

UTV
. FO
TPL
ATE
R

6120
Gavl B

PORT (BxH) Gangdør (BxH)
4000x4000 1000x2100
4100

Gangdør (BxH) PORT (BxH)
1000x2100
4000x4000

5492

5956

Gangdør (BxH)
1000x2100

D

Akse B

D

5956

4100

5492
6120
5492

896
57 M
ÅL
DIA
GO
NAL

5492

C

40000 Mål mellom akser

5492

B

5956

5956

Gangdør (BxH)
1000x2100

Akse A

Gavl A
40040 Mål utv. fotplater

The drawing shall not be copied,
be giving third party without
O.B.Wiik's consent.

80220 Mål utv. fotplater

Gangdør (BxH)
1000x2100

cc=5000

80000 Mål mellom akser
E

E

Utrymningsskylt, genomlyst
Denna brandskyddsskiss utgör ett komplement till
brandskyddsbeskrivningen och ritningar från övriga
projektörer såsom A, K, E, Vent m.fl.
Om motstridiga uppgifter förekommer ska detta påtalas.

Handbrandsläckare
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1.

Inledning

1.1

Omfattning

Handlingen utgör underlag för bygglov och omfattar uppförande av en tälthall över en
fotbollsplan.
Tälthallen är belägen vid IFK Lindesbergs anläggning i Lindesberg.
Handlingen omfattar tälthallen i sin helhet.

1.2

Syfte

Syftet med denna handling är att redovisa hur tältbyggnadens brandskydd ska säkerställas i
enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 4 §. Handlingen är upprättad i enlighet
med kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler avsnitt 5:12. Handlingen
följer Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2017:5 (BBR 25).

1.3

Byggnadsbeskrivning

Tälthallen är en fristående byggnad på 40 X 80 m uppförd med fackverk av stål samt fasad och
yttertak av enkelsidig duk. Tältet är placerat över en konstgräsplan.
Tältet innehåller inte några byggnationer som innerväggar eller läktare.

1.4

Underlag

Underlag till beskrivningen utgörs av följande handlingar:
Ritning
V40x7x80 S-10297

Daterad
2018-01-19

Reviderad
-

Beskrivning
Planritning RH

Upprättad av
O.B. Wiik / MSF

Underlag har också utgjorts av:
-

Brandskyddsdokumentation av IRM Contracting i Kristinehamn AB dat 2011-05-19.
Produktblad på BIL-XPE FOAM SHOCK PAD. (Sviktpad unifoam)
UNISPORT SCANDINAVIA OFFERT ”Slide MAX 40 med sviktpad och SBR.
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1.5

Brandskyddsskiss

Brandskyddsskiss har upprättats av Brandskyddslaget. Skisserna utgör ett komplement till
denna handling (se bilaga).

1.6

Internkontroll

1.7

Relationshandling

Handlingen omfattas av Brandskyddslagets internkontroll i enlighet med företagets
kvalitetsledningssystem. Detta innebär en övergripande granskning av en annan konsult i
företaget av rimligheten i de brandskyddstekniska förutsättningarna och de föreslagna
brandskyddsåtgärderna. Signatur i kolumnen för internkontroll på sidan 2 bekräftar kontrollen.
Efter att byggnaden färdigställts ska en brandskyddsdokumentation som relationshandling
upprättas.

1.8

Punkter under utredning

2.

Dimensionerande förutsättningar

2.1

Dimensioneringsmetod

I texten skuggade partier med svart text innebär att oklarhet kan råda och/eller att ytterligare
utredning eller beslut kan krävas innan definitivt utförande kan redovisas. Sådan uppgift kan
således inte ligga till grund för övriga projektörers projektering utan reservation för ändringar.

Brandbelastningen har beräknats enligt Boverkets allmänna råd (2013:11) ”BBRBE 3” som en
analytisk dimensionering och redovisas i avsnitt 2.5.
I övrigt har brandskyddet utförts med förenklad dimensionering.
Eventuellt kommer analytisk dimensionering att utföras avseende krav i BBR 5:56 Skydd mot
omfattande brandspridning som beskrivs närmare i avsnitt 5.2 i denna handling.

2.2

Personantal

I byggnaden kommer maximalt 100 personer att vistas. Antalet baserar sig på tillhandahållna
uppgifter från uppdragsgivaren.

2.3

Verksamhetsklass

I tältbyggnaden kommer personer att vistas som inte har god lokalkännedom men har
förutsättningar att sätta sig själva i säkerhet och är vakna. I lokalerna kommer inte fler än 150
personer att vistas och lokalerna ska därför dimensioneras enligt reglerna för verksamhetsklass
2A.

2.4

Byggnadsklass

Byggnaden bedöms ha ett litet skyddsbehov och har dimensionerats enligt reglerna för
byggnadsklass Br3.

2.5

Brandbelastning

Brandbelastningen är beräknad enligt BBRBE 1, Boverkets allmänna råd (2013:11) om
brandbelastning.

Beräkning
Konstgräset har typbeteckningen ”Slide MAX 40 med sviktpad och SBR” från Unisport
Scandinavia. Konstgräset är uppbyggt med en grusbädd underst. På gruset ligger en sviktpad
och på det gräset. På gräset har man sedan lagt 8 mm kvartsandsfyllning och slutligen 20 mm
gummifyllning.
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Strålängd
40 mm
Plasttyp
Polyethylene
Fibervikt
13 000 dtex (dtex är massan i gram per 10 000 meter)
Sviktpad unifoam
40 kg/m3 (12 mm)
Kvartsandsfyllning
12 kg/m2 (8 mm)
Gummifyllning
10 kg/m2 (20 mm)
Gummifyllning utgörs av SBR gummi (återvunnit gummi)
Tältduk
0,925g/m2
Enligt Boverkets allmänna råd (2013:11) ”BBRBE 3” så skall man i beräkningarna ta med den
permanenta- och den variabla brandbelastningen.
Den permanenta brandbelastningen utgörs av konstgräsplanen, elinstallationer och annan fast
utrustning.
Den variabla brandbelastningen består av exempelvis flyttbar utrustning, träningsutrustning
och liknande.
Permanent brandbelastning.
Gummifyllningen antas till en brandbelastning på 32 MJ/kg enl BBRBE 1 tabell 4.
Gummifyllningens bidrag till brandbelastningen blir 10 kg/m2 X 32 MJ/kg = 320 MJ/m2.
Grässtråna (plast) antas till en brandbelastning på 40 MJ/kg enl BBRBE 1 tabell 4.
Mängden grässtrån per kvadratmeter är inte känt men antas till 10 000 st/m2.
40mm (grässtråets längd) X 10 000 st per kvadratmeter = 400 m/m2 (grässtrånas totala längd
per kvadratmeter).
Grässtråets vikt: 13000g/10 000 m = 0,0013 kg/m X 400 m/m2 = 0,52 kg/m2.
Grässtrånas bidrag till brandbelastningen blir då 0,52 kg/m2 X 40 MJ/kg = 20,8 MJ/m2.
Sviktpad unifoam ligger under 8 mm kvartsandsfyllning men tas konservativt med i
beräkningarna.
Sviktpad unifoam antas till en brandbelastning på 40 MJ/kg enl BBRBE 1 tabell 4.
Sviktpad unifoam,s bidrag till brandbelastningen blir 0,48 kg/m2 X 40 MJ/kg = 19,2 MJ/m2.
Tältduk antas till en brandbelastning på 20 MJ/kg enl BBRBE 1 tabell 4.
Brandbelastning från tältduk blir 0,925g/m2 X 20 MJ/kg = 18,5 MJ/m2.
Den totala permanenta brandbelastningen blir 20,8 + 18,5 + 320 + 19,2 = 378,5 MJ/m2.
Variabel brandbelastning
I tältet antas ingen annan verksamhet förekomma än bollspel och liknande varför den variabla
brandbelastningen bedöms vara mycket låg. Enligt BBRBE 1 skall den antas som minst 50
MJ/m2.
Summering
Den totala brandbelastningen beräknas till 378,5 + 50 = 428,5 MJ/m2. Brandbelastningen
understiger därmed 800 MJ/m2.

2.6

Fastighetsrättsliga förhållanden

Det finns inga fastighetsrättsliga förhållanden som påverkar utformningen av brandskyddet.

2.7

Planbestämmelser

Bestämmelser i gällande planbestämmelser omfattar inga krav på brandskyddstekniska
åtgärder.
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2.8

Egna ambitioner

Fastighetsägarens ambitionsnivå för brandskyddet i byggnaden ligger i nivå med det
brandskydd som krävs enligt lagstiftningen. Handlingen anger således minimikrav för
brandsäkerheten.

2.9

Räddningstjänstens medverkan vid utrymning

Utrymningen är inte dimensionerad för räddningstjänstens medverkan.

3.

Utrymning

3.1

Utrymningsstrategi

Samtliga utrymningsvägar framgår av brandskyddsskiss.
Från tälthallen finns tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
Utrymning sker via dörrar till det fria.

3.1.1

Utrymning av personer med funktionsnedsättning

Utrymning med rullstol kan ske genom två oberoende dörrar i fasad. Utrymning är möjlig till
säker plats i det fria. Detta innebär att vägen dit i hela sin sträckning är tillgänglig enligt BBR
3:1 (maximal dörröppningskraft, låga trösklar etc.).

3.2

Gångavstånd till utrymningsväg

Gångavstånd till närmaste utrymningsväg ska inte överstiga 30 m. Där gångvägen
sammanfaller räknas den gemensamma delen 2 gånger den verkliga längden.
Vid mätning av gångavstånd har det verkliga gångvägen användas eftersom fotbollshallen
utgörs av en fri, öppen yta som inte kommer att ha någon inredning som påverkar väg till
utrymningsväg.

3.3

Framkomlighet

3.3.1

Väg till utrymningsväg

Väg till utrymningsväg har en fri bredd på minst 0,90 m och en fri höjd på minst 2,00 m.

3.3.2

Dörrar

Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att identifiera, öppna och passera.
Mått
Dörrar som utgör utrymningsvägar skall ha en fri bredd på minst 0,80 m och fri höjd på minst
2,00 m. Dörrblad får inte inkräkta på den fria bredden.
Öppningsfunktion
Öppningsfunktion för dörrar ska utformas enligt följande:
Personantal
0 - 100 personer

Öppningsfunktion
Dörrar ska kunna öppnas genom tryck utåt eller genom att ett
dörrtrycke trycks nedåt. Trycken utformade enligt SS-EN 179
uppfyller kraven. Denna manöver ska kunna ske med ett
handgrepp.

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 m över golv.
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Öppningskraft
För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. Kraften för att trycka upp dörren ska
understiga 150 N.
Dörrar för utrymning avsedda för personer med funktionsnedsättning ska kunna öppnas med
en kraft på maximalt 25 N. Det innebär att eventuella tunga dörrar med en öppningskraft som
överstiger 25 N ska kompletteras med motoröppnare.
Om dörrar förses med motoröppnare ska funktionen säkerställas i händelse av strömbortfall
genom exempelvis batteribackup som nödströmförsörjning.
Slagriktning
Dörrar som ska användas för utrymning är slagna i utrymningsriktningen.
Skylt
Om det finns risk för att en utrymningsväg kan bli blockerad på byggnaden utsida av t.ex. varor
eller cyklar, ska en skylt monteras på dörrens utsida med texten ”Utrymningsväg – får inte
blockeras”.

3.4

Vägledande markeringar och belysning

3.4.1

Vägledande markeringar

Lokalerna skall förses med vägledande markeringar med utförande enligt AFS 2008:13.
Skyltar skall vara utformade som gröna skivor med tydliga vita symboler som är genomlysta.
Skyltar är genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott.
Väg till utrymningsväg som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning skall vara
försedda med skylt med rullstolssymbol.
Placering
Förslag till placering av skyltar redovisas på brandskyddsskiss. Vid behov kan skyltningen
behöva justeras eller kompletteras på plats, beroende på eventuellt skymmande balkar, rör
etc.
Storlek
Skyltens höjd är minst 20 cm.
Luminans
För genomlysta skyltar ska den sämst lysande delen vara minst 80 cd/m2 på de vita ytorna och
minst 11 cd/m2 på den gröna ytan. Värdet gäller om belysningsstyrkan i rummet ligger mellan
500-1500 lux.
Strömförsörjning
Vid strömavbrott ska vägledande markeringar ge avsedd belysning under minst 60 minuter.
Strömförsörjning förutsätts ske med ackumulatorförsedda armaturer.

3.4.2

Allmänbelysning

Där utrymningsväg mynnar i det fria finns det allmänbelysning på utsidan av byggnaden.

4.

Skydd mot uppkomst av brand

Tältbyggnaden är uppförd utan uppvärmningsanordningar.

Uppdragsnamn: Lindesby 1:65, Lindesberg Datum: 2018-08-15 Uppdragsnummer 206589 Sida: 9 av 11

5.

Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas
inom byggnader

5.1

Skydd mot brandspridning inom brandcell

5.1.1

Material, ytskikt och beklädnad

Ytskikt och beklädnad på väggar och tak samt fast inredning ska utföras i lägst följande
brandtekniska klasser:
Lokaltyp

Vägg

Tak

Golv

Ytskikt (ej tältduk)
Tältduk (enkelt skikt duk)

D-s2,d0
E

D-s2,d0
E

-

5.2

Rörisolering, vid enstaka1)
installationer
DL-s3,d0

Skydd mot omfattande brandspridning

Tältet har en nettoarea på ca 3200 m2 och en brandbelastning under 800 MJ/m2. Det betyder
att tältet skall kompletteras med ett automatiskt brandlarm som är kopplat till bemannad plats
och då kan tältet i sin helhet ses som en brandsektion.
Som alternativ till ovanstående installation av brandlarm kan en analytisk dimensionering
göras. Den analytiska dimensioneringen ska i så fall visa att samma skyddsnivå uppnås som
föreskrivs i BBR 5:56.

6.

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Eftersom avståndet till annan byggnad är mer än 8 m krävs inget ytterligare skydd mot
brandspridning mellan byggnader.

7.

Bärförmåga vid brand (EKS 10)

Byggnadens bärande konstruktioner dimensioneras genom klassificering enligt
standardbrandkurvan, definierad i SS-EN 1991-1-2 kapitel 3.2.1.
Byggnadsklass Br3 innebär att de bärande konstruktionerna tillhör brandsäkerhetsklass 1 vilket
innebär att de bärande konstruktionerna kan utföras utan krav på brandteknisk klass.

8.

Larmsystem

Nedanstående krav utgår om analytisk dimensionering utförs enligt avsnitt 5.2 i denna
handling.

8.1

Brandlarm

Byggnaden ska förses med automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten i syfte att
begränsa omfattande brandspridning.
Automatiskt brandlarm ska utformas enligt SBF 110:8.
En utförandespecifikation i enlighet med SBF 110:8 ska tas fram som underlag för vidare
projektering.

9.

Möjlighet till räddningsinsatser

9.1

Räddningsväg och uppställningsplats

Byggnaden är tillgänglig för räddningsfordon från det allmänna gatunätet varför inga särskilda
uppställningsplatser eller räddningsvägar behöver anordnas.
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9.2

Tillträdesväg

Tillträdesvägar för invändiga räddningsinsatser utgörs av dörrar i fasad.

9.3

Släckutrustning

I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778) ska lokalerna utrustas med
anordningar för manuell brandsläckning. Släckutrustning ska utgöras av handbrandsläckare.
Rekommenderade handbrandsläckare är pulver 6 kg (lägst effektivitetsklass 43A 233BC)
Placering av handbrandsläckare framgår av brandskyddsskiss.

9.4

Brandvattenförsörjning

Det förutsätts att utvändigt brandpostnät är utfört så att det uppfyller VAV P83, Allmänna
vattenledningsnätet och VAV P76, Vatten till brandsläckning.

10.

Kontroll av utförandet

Kontroller som ska utföras för att kunna upprätta sakkunnigutlåtande redovisas på begäran i
senare skede.

11.

Bilagor

Bilaga
Brandskyddsskiss

Namn
B-90.1-001 Lindesby 1:65, Lindesberg

Daterad
Reviderad
2018-08-15 -
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5. Organisation av fritidsgårdar
5.1. Handlingar
KS 2018-187-2 Förslag till Organisation av fritidsgårdar 271627_1_0.pdf (inkluderad
nedan)
KS 2018-187-1 BUN § 47 Organisation fritidsgårdar.pdf 269382_1_1.pdf (inkluderad
nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-12

1 (4)
Dnr KS 2018/187

Tillväxtförvaltningen (1)
Magnus Sjöberg
+46 0581-816 21
magnus.sjoberg@lindesberg.se
TU/BUN/KS

Organisation av fritidsgårdar
Förslag till beslut (alternativ 2)
Att fritidsgårdsverksamheten flyttas från Barn- och
utbildningsnämnden/Barn- och utbildningsförvaltningen till
Tillväxtutskottet/Tillväxtförvaltningen från och med 2019-08-01.
Att BUN:s budget för fritidsgårdar på ca 1,3 mnkr flyttas till TU från
2019-08-01, samt att Tillväxtförvaltning får en utökad budget med 2,7
mnkr från 2020. (Total budget för fritidsgårdsverksamheten 4,0 mnkr)
Att Tillväxtförvaltningen inrättar en fritidsgård i centrala Lindesberg för
målgrupperna:
- Mellanstadium åk 4-6
- Högstadium åk 7-9
- Gymnasiet åk 1-3
Att tillväxtförvaltningen bemannar fritidsgårdar på orterna:
- Fellingsbro i Ekbackens skola
- Frövi i Fröviskolan
- Vedevåg i Vedevågs skola
- Storå i Storåskolan
Att Tillväxtförvaltningen får i uppdrag ta fram en verksamhetsplan för
fritidsgårdsverksamheten och aktiviteter vid allaktivitetshuset.
Att personalenheten får i uppdrag att MBL-förhandla övergången och
villkor för fritidsgårdspersonalen.
Alternativt beslut förslag till beslut (alternativ 1)
Att inte förändra huvudman för fritidsgårdsverksamheten under
planeringsperioden 2019 - 2022.
Att budget för fritidsgårdarna finns kvar hos Barn- och
utbildningsnämnden och att Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram
en verksamhetsplan för fritidsgårdar

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Ärendebeskrivning
2011-09-20 fick förvaltningscheferna för dåvarande Kultur och
fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag av
det gemensamma arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden och Kulturoch fritidsnämnden att göra en inventering angående behov av
fritidsgårdar.
Förvaltningscheferna återrapporterade till det gemensamma
arbetsutskottet 2012-02-14.
2012-09-03 fick förvaltningscheferna i uppdrag göra en samlad utredning
om den framtida fritidsgårdsverksamheten i kommunen.
Under 2014 presenterades och diskuterades fritidsgårdarnas organisation
och beslut fattades 2014-12-18 i BUN att tacka för informationen.
En motion om en mötesplats – ett Ungdomens hus/allaktivitetshus
skickades in 2014-10-07 av Linda Svahn (S) och Richard Nilsén (SSU)
En motion inkom från Liberalerna i Lindesberg februari 2017 om att en
ungdomsgård i Lindesberg.
Barn- och utbildningsnämnden ger 2018-04-16 förvaltningschef i uppdrag
att utreda och konsekvensbeskriva olika förslag för fritidsgårdarnas
organisatoriska hemvist och uppdrag.
Ärendets beredning
Ärenden har arbetats fram av tjänstemän från Barn- och
utbildningsförvaltningen och Tillväxtförvaltningen.
Från Barn- och utbildningsförvaltningen har förvaltningschef och
verksamhetschef grundskola deltagit och från tillväxtförvaltningen har
förvaltningschef och fritidskonsulent deltagit.
Synpunkter har även inhämtats från kulturchef tillika bibliotekschef, samt
rektorer i grundskolan.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förvaltningarnas ståndpunkt är att fritidsgårdsverksamheterna flyttas till
Tillväxtförvaltningen/Tillväxtutskottet
Konsekvenser
Det finns minst två möjliga alternativ till beslut.
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Alternativ 1
Behåll fritidsgårdarna inom nuvarande organisation (BUN) utan att göra
några förändringar.
Personal
- Personal är kvar i den organisation som man är idag.
- Det kan på sikt bli svårt att kombinera uppdrag från två olika
förvaltningar, dvs kopplingen mellan skolverksamheten och
lovaktiviteter/biografverksamhet.
Ekonomi
- Budget och ansvar är kvar inom Barn- och utbildningsnämnden.
Målgrupp barn/ungdomar
- Ingen förändring.
Möjligheter till utveckling
- Begränsad möjlighet till utveckling av fritidsverksamheten.
Alternativ 2
Att flytta fritidsgårdsverksamheten från Barn- och
utbildningsförvaltningen till Tillväxtförvaltningen.
Personal
- Personalen anställs av tillväxtförvaltningen och arbetsledningen flyttas
från rektor till lämplig enhetschef inom tillväxtförvaltningen.
- Det är inte möjligt att kombinera tjänster inom skolan, ex fritidshem.
Ekonomi
- Budgeten från BUN på ca 1,3 miljoner för att täcka lönekostnader.
- Ingen utökad budget för utökade öppettider eller för nya lokalkostnader
eller investeringar.
Målgrupp barn/ungdomar
- Enhetligt utbud och verksamhet för hela kommunens barn/ungdomar.
- Kopplingen mellan skola/fritidshem och fridsgård kan minska.
Möjligheter till utveckling
- Goda utvecklingsmöjligheter i Lindesberg med en central plats för alla
målgrupper årskurs 4 till gynmasieskolan, där13-20 år är prioriterade.
- Kopplingen mellan fritidsgård och biografverksamhet blir tydligare.
- Utvecklingsmöjligheter med lovaktiveter.
- En flytt av fritidsgårdarna öppnar också möjligheten att inleda
samarbeten med föreningslivet på ett helt annat sätt.
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Nuvarande uppdrag och omfattning av fritidsgårdar/Alternativ 1
Till kommunens fritidsgårdar kan du som är ung komma för att träffa vuxen
personal, umgås med kompisar, delta i aktiviteter eller bara vara.
Verksamheterna vänder sig till ungdomar från årskurs 4 till 9 och finns på
Björkhagaskolan, Ekbackens skola, Fröviskolan, Storåskolan och Vedevågs
skola.
Öppettider
Lindesberg
Fellingsbro
Frövi
Storå
Vedevåg

Björkhagaskolan
Ekbackens skola
Fröviskolan
Storåskolan
Vedevågs skolan

2 x 2 tim
2 x 4 tim
2 x 4 tim
2 x 3 tim
1 x 2,5 tim

= 4 tim
= 8 tim
= 8 tim
= 6 tim
= 2,5 tim

För Lindesberg finns också öppet fredag med särskilda program.
På Björkhagaskolan i Lindesberg finns en fritidsklubb som vänder sig till
elever i åk 4-6 och har öppet alla skoldagar fram till kl. 17.00. Uppdrag och
budget för fritidsklubben ligger inte inom fritidsgårds-verksamheten, utan är
en riktad satsning till enbart Björkhagaskolan.
Sammanfattningsvis har fritidsgårdar öppet 9 kvällar fördelat på 28,5 tim
Förslag till nya öppettider av fritidsgårdar/Alternativ 2
Öppettider
Lindesberg
Fellingsbro
Frövi
Storå
Vedevåg

Ekbackens skola
Fröviskolan
Storåskolan
Vedevågs skolan

5 x 4 tim
2 x 4 tim
2 x 4 tim
2 x 3 tim
1 x 2,5 tim

=20 tim
= 8 tim
= 8 tim
= 6 tim
= 2,5 tim

Fritidsgårdarna har öppet 12 kvällar fördelat på 44,5 tim
Uppskattad budget för alternativ 2
- Personalkostnader ökar med 60% från 1,3 mnkr till 3,0 mnkr
- Hyror och inventarier i centrala Lindesberg ca 1,0 mnkr.
- Totalt budget för fritidsgårdar ca 4,0 mnkr jämfört med tidigare1,3 mnkr.
- Utöver budget för grundbemanning och lokaler, finns olika statliga
stimulansbidrag att ansöka för ytterligare verksamhetsinsatser.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden
(beslutande)

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-04-16
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BUN § 47

Dnr: BUN 2018/82

Organisation av fritidsgårdar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att organisera och leda en arbetsgrupp bestående av två
tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen och två
tjänstemän från tillväxtförvaltningen, att utreda och
konsekvensbeskriva olika förslag för fritidsgårdarnas
organisatoriska hemvist och uppdrag.
Alternativen och konsekvenserna ska presenteras för
kommunstyrelsen senast augusti år 2018.
Ärendebeskrivning
Fritidsgårdar är idag organiserade inom Barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Fritidsgårdar finns idag på
Björkhagaskolan, Fröviskolan, Ekbackens skola, Storåskolan och
Vedevågs skola och personalen leds av respektive rektor. Budget
för fritidsgårdarnas verksamhet uppgår till ca 1,3 miljoner kronor.
Fritidsgårdar har vissa samordningsuppdrag med
Tillväxtförvaltningen, såsom biografen och lovaktiviteter.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå att
kommunstyrelsen ska besluta att:
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att organisera och leda en arbetsgrupp bestående av två
tjänstemän från barn- och förvaltningen och två tjänstemän från
tillväxtförvaltningen att utreda och konsekvensbeskriva olika
förslag för fritidsgårdarnas organisatoriska hemvist och uppdrag.
Alternativen och konsekvenser ska presenteras för
kommunstyrelsen senast augusti 2018.
_______

Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Meddelas för kännedom:
Verksamhetschef Gr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6. Återrapport arbetsgruppen för fritidspolitisk program och
kulturpolitiskt program
6.1. Handlingar
KS 2017-243-2 Utkast till arbete och innehåll i ett Fritidspolitiskt program för
Lindesbergs k 271591_1_0.pdf (inkluderad nedan)
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Utkast till arbete och innehåll i ett Fritidspolitiskt program för Lindesbergs kommun
Syfte
Ett fritidspolitiskt program är ett strategiskt och politiskt program som ska vara vägledande
för hur Lindesbergs kommun ska arbeta både kort- och långsiktigt med att utveckla
fritidsområdet, både för innevånarna och besökare i kommunen. Programmet tar inte någon
detaljerad ställning till utförande eller metoder. Det sker istället i handlingsplaner som
fastställs av Tillväxtutskottet.
Programmet ska vara ett vägledande för alla frågor, prioriteringar och beslut som berör
fritidsområdet.
Fritid är en viktig komponent för att skapa tillväxt i kommunen varför programmet ska bidra
till att uppfylla andra måldokument som t.ex. Vision 2025.
Avgränsningar
Det fritidspolitiska programmet utgår från kommunens frivilligverksamhet som inte fastställs
i lagstiftning. Kulturfrågor avhandlas i ett separat Kulturpolitiskt program där även
folkbildningsfrågor tas upp.
Övergripande viljeinriktningar som gäller för alla målområden
Visionen är att det ska finnas ett brett och stimulerande utbud av fritidsverksamhet i
Lindesbergs kommun som genomsyras av ett antal övergripande viljeinriktningar.
•

Folkhälsa
Vi vill främja aktiviteter och miljöer där deltagarens upplevda fysiska och psykiska
hälsa stärks.

•

Ekonomisk hållbarhet
Kommunens ekonomiska resurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt för att skapa
goda förutsättningar och långsiktig hållbarhet för fritidsverksamhet. Resurna ska
fördelas rättvist utifrån behov och omfattning.

•

Jämställdhet, integration och övriga diskrimineringsgrunder
Vi ska stödja och bedriva verksamhet som är öppen för alla oavsett kön, ålder, etnisk
bakgrund, funktionsnedsättning, religiös trosuppfattning eller sexuell läggning. Det är
viktigt att deltagare och besökare upplever en rättvis behandling som sker på saklig
grund så att individer och grupper inte känner sig diskriminerade.

•

Tillgänglighet
Vi ska tillhandahålla en hög fysisk tillgänglighet till kommunens fritidslokaler, idrottsoch motionsanläggningar samt rekreationsområden.

•

Demokrati
Vi vill att alla medborgare ska ha möjlighet att påverka utformning av miljöer och
verksamheter genom delaktighet och dialog. Det gäller främst barn och ungdomar som
ska ges möjlighet att själva kunna påverka det framtida fritidsutbudet i kommunen.

•

Trygghet
Vi ska verka för att miljöer och verksamheter är säkra där deltagare och besökare är
fria från kränkande behandling och fysiskt eller psykiskt våld.

Målområden
För att nå visionen har Lindesbergs kommun tagit fram nedanstående fokusområden för
fritidsverksamhet. Respektive område har tagits fram för att visa vad kommunen vill
åstadkomma både på kort och lång sikt inom respektive område.
Idrott och motion
Lindesbergs kommun har en tradition att satsa på idrott och motion. På de flesta platser i
kommunen finns goda möjligheter att bedriva idrotts- och motionsverksamhet i såväl
organiserad form som på egen hand.
Lindesbergs kommun vill:

Friluftsliv och rekreation
I Lindesbergs kommun finns mycket natur i alla dess former med en stor biologisk mångfald.
Det finns även mycket sjöar och vattendrag som ger möjlighet till bland annat bad och fiske.
Lindesbergs kommun vill:

Motions, fritids- och idrottsanläggningar
Lindesbergs kommun har ett stort utbud av anläggningar för motion och idrott. Det gäller
olika former av idrottshallar, ishallar, bad för simning, idrottsanläggningar för fotboll och
friidrott, motionsspår för promenader, löpning och skidor. I kommunens finns även ett
komplement av olika anläggningar som ägs av föreningslivet.
Lindesbergs kommun vill:

Föreningsliv
Lindesbergs kommun har ett brett föreningsliv som dagligen ger möjlighet till ett stort utbud
av olika fritidsaktiviteter för kommunens innevånare. Föreningslivets mötesplatser är viktiga
för kommuninnevånarnas sociala samvaro. Det bidrar starkt till kommunens attraktionskraft

och kan många gånger vara avgörande varför människor väljer att bosatta sig i kommunen.
Föreningslivet get även en positiv fostran av barn och ungdomar samt fostrar och utbildar
ledare.
Lindesbergs kommun vill:

Fritidsverksamhet i kommunens regi
Kommunen bedriver egen eller samordnar fritidsaktiviteter tillsammans med föreningar och
andra aktörer. Det är att bedriva fritidsgårdsverksamhet, lovaktiviteter och annan öppen
verksamhet. Verksamheterna är i de flesta fall riktade till barn och ungdomar.
Lindesbergs kommun vill:

Evenemang och besökare i Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun vill profilera sig som en idrottskommun. Ett viktigt inslag är olika
former av arrangemang som lockar besökare till kommunen samt ger upplevelser och
underhållning för de boende i kommunen. Det är matcher, turneringar och olika former av
träningsläger för så väl bredd som elit.
Lindesbergs kommun vill:

Revidering
Det fritidspolitiska programmet är politiskt antaget och ska löpande revideras när behov
uppstår eller förutsättningar ändras dock ska programmet revideras minst en gång per
mandatperiod.
Tillväxtutskottet ansvarar för att lägga handlingsplaner samt att programmet efterföljs. Detta
kan ske tillsammans med andra berörda förvaltningar.

7. Antagande av konsultrapport Storå omlastningscentral
7.1. Handlingar
KS 2018-176-9 Tilläggsuppdrag Storå Omlastningscentral 271636_4_0.pdf (inkluderad
nedan)
KS 2018-176-8 Rapport Externbuller trafikbullerutredning Storåterminalen.pdf
271621_1_1.pdf (inkluderad nedan)
KS 2018-176-7 PM Konsekvensbedömning Storåterminalen 2018-08-16.pdf
271620_1_1.pdf (inkluderad nedan)
KS 2018-176-6 PM Risk Storåterminalen.pdf 271619_1_1.pdf (inkluderad nedan)
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Näringslivsenheten
Wilhelm Magnusson
wilhelm.magnusson@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Tilläggsuppdrag Storå Omlastningscentral
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslår nämnden besluta
Att anta tilläggsrapporten från VAP konsult.
Ärendebeskrivning
Ett tilläggsuppdrag gavs VAP konsult för att utreda bland annat
bullernivåer och peka på eventuella åtgärder med kostnadsförslag för
Storå omlastningscentral.
Detta i syfte att belysa förutsättningarna för vidare exploatering av
omlastningscentralen i Storå.
Ärendets beredning
Tillväxtutskottet ombad tillväxtförvaltningen att ta fram en utökad rapport
i vilken skulle framgå en beskrivning av förutsättningarna för utökad
verksamhet vid omlastningscentralen i Storå, en kartläggning av risker
och eventuella åtgärder med tillhörande kostnadsförslag utifrån
identifierade risker för exv. buller.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet att anta den bilagda
utredningen från VAP. Detta för att kommunen i dialog med bland annat
en potentiell operatör kan visa på förutsättningarna för verksamhet av
Storå omlastningscentral.
Konsekvenser
Om rapporten inte antas saknas relevant underlag som beskriver
omlastningscentralens förutsättningar.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Wilhelm Magnusson
Handläggare
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS 2018/176-8

PROJEKTRAPPORT

12601
Storåterminalen, Lindesberg
Kommun
Externbuller samt trafikbullerutredning

Rapport

12601-18062500.doc

Antal sidor:

11

Bilagor:

01-05

Uppdragsansvarig Andreas Berg
Kvalitetsgranskare Henrik Runström
Datum

2018-06-29

www.soundcon.se

Rapport 12601-18062500

Innehåll
1. Bakgrund ........................................................................................................... 2
2. Bedömningsgrunder........................................................................................... 3
2.1.

Riktvärden för externt industribuller ............................................................. 3

2.2.

Riktvärden för trafikbuller ............................................................................. 4

3. Förutsättningar................................................................................................... 5
4. Utförande ........................................................................................................... 6
4.1.

Externbullerutredning .................................................................................. 6

4.1.1.

Driftsfall ................................................................................................. 6

4.1.2.

Ljudkällor .............................................................................................. 7

4.2.

Trafikbullerutredning .................................................................................... 9

4.2.1.

Trafikdata .............................................................................................. 9

5. Resultat ............................................................................................................. 9
6. Slutsatser......................................................................................................... 10
6.1.

1.

Övrigt......................................................................................................... 11

Bakgrund

Storåterminalen har under 2017 genomgått en omfattande ombyggnation för att öka
kapaciteten för omlastning av gods mellan tåg och lastbil. Således önskar man
utförande av en externbullerutredning både för verksamheten vid terminalen och för
den ökande lastbilstrafiken inom området.
Övrigt önskas utförande av trafikbullerutredning gällande Bergslagsbanan vilken
passerar förbi i närheten av Storåterminalen och bedöms generera höga maximala
ljudnivåer till omgivningen. I samband med trafikbullerutredning för tåg så har även
trafikbullerberäkning utförts för större väggar inom Storå.
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2.

Bedömningsgrunder

2.1. Riktvärden för externt industribuller
Naturvårdsverket har gett ut ny vägledning för buller från industrier ”Vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller” rapport 6538 från april 2015. De större
förändringarna jämfört med tidigare vägledning är bl a att tidsperioden för natt är
ändrad till kl 22-06, tidigare var den kl. 22-07.
Nedan anges riktvärden för externt industribuller enligt denna vägledning.

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och
vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för
utevistelse i bostadens närhet. För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 januari
2015.
För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari
2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. Se nästa avsnitt Ny
bostadsbebyggelse. För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för
de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och förskolgårdar avser nivåerna de
delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.
Utöver detta gäller:
•

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 2206 annat än vid enstaka tillfällen.

•

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sankas med 5 dBA.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten
pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även
vid kortare händelser.
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2.2. Riktvärden för trafikbuller
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och
flygtrafik vid bostadsbyggnader. I planbeskrivningen för det aktuella området
hänvisas till denna förordning.
I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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3.

Förutsättningar

Terminalen ligger i norra delen av Storå utmed Bergslagsbanan. Väster om området
passerar Rv 50 och genom samhället passerar Väg 871.
Terminalen har fram tills dagsläget i första hand använts för upplag av massaved
och timmer för omlastning till tåg. Man planerar dock att utöka verksamheten
ytterligare för massaved och timmer samt att hantera containers för omlastning
mellan lastbil och järnväg.
Övrigt planerar även bryggeriföretaget Koppabergs att lasta färdigprodukter och ta
in en del råmaterial via terminalen.
Det finns även intresse från andra verksamheter (bryggerier, gruvverksamhet) att
använda Storåterminalen för in- och utleveranser.
I figur nedan redovisas översikt över Storå och planerat terminalområde.
.

Figur 1 Översikt Storö
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4.

Utförande

Nedan redovisas hur utförande av extern- och trafikbullerutredning har utförts och
vilka ljudkällor som använts för beräkningarna.

4.1. Externbullerutredning
Respektive källas ljudbidrag till bostäder har beräknats med hjälp av
datorprogrammet SoundPlan ver 7.3 med beräkningsmodulen General Prediction
Method. Samtliga beräkningar har utförts för ett driftsfall under den värsta
maxtimmen som kan förväntas förekomma under ett dygns drift vid terminalen.
Ljudeffekter för de olika källorna är referensnivåer erhållna från mätningar vid
andra industriella externbullerutredningar.
4.1.1. Driftsfall
Gällande driftsfall för Storåterminalen så har man med hjälp av
konsekvensbedömning utförd av VAP (Uppdragsnummer 18712) bedömt framtida
verksamhet utgöras av:
•

80 st fordonsrörelse/dygn (lastbilar), vilket motsvarar cirka 9-10 fordonsrörelse/h

•

2 st containertruckar som rör sig inom området, en vid södra delen och en vid
norra delen. Det antas att dessa körs med max gaspådrag cirka 50 % av tiden,
dvs. cirka 30 min/h

•

Containerhantering antas utföras inom 2 st områden vid terminalen (södra –
samt norra delen). Det antas att containerhantering utförs cirka 30 % av tiden,
dvs. cirka 15-20 min/h
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4.1.2. Ljudkällor
Nedan redovisas val av bullerkällor, dess placering samt uppmätt och beräknad
ljuddata, samt kommentarer. I bilden nedan framgår respektive ljudkällas
lokalisering.

Containerhantering

Transporter
lastbil

Ankommande
godståg

In- och utlastning med
containertruckar

Bk1 In –och utlastning med containertruck
Ljudeffekt:

106 dBA

Drifttid:

Max gaspådrag från truck
antas pågå 50 % av tiden

Övrigt:

-
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Bk2 Transport med godståg
Ljudeffekt:

Godståg 30km/h

Drifttid:

80 st passager/dygn

Övrigt:

-

Ljudeffekt:

Lastbilar 30km/h

Drifttid:

80 st passager/h. Dvs. 9-10
passager/h

Övrigt:

-

Bk3 Transporter med lastbilar

Bk4 Containerhantering
Ljudeffekt:

107 dBA

Ljudeffekt1

119 dBA

Drifttid:

Antas pågå cirka 30 %
under en timme, Dvs. cirka
15-20 minuter/h

Övrigt:

-

1

Ljudeffekt avser momentant ljud (högsta registrerade maximal ljudnivå) under containerhantering
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4.2. Trafikbullerutredning
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och
spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet
SoundPlan ver 7.3.
4.2.1. Trafikdata
Tågtrafik
Beräkningarna av tågtrafikbuller har utförts för en nutida trafiksituation år 2018.
Trafikuppgifter har erhållits från Trafikverket.
Bergslagsbanan
Tågtyp

Antal/dygn

Medellängd

Hastighet

Godståg (El-drivna)

8

600 m

100 km/h

Persontåg (X50-54)

34

50 m

160/120 km/h

Persontåg (S-Pass)

1

120 m

160/120 km/h

Vägtrafik
I utredningen har beräkningar utförts för en nutida trafiksituation år 2018.
Trafikuppgifter har erhållits från Trafikverket hemsida.
Vägar

ÅDT

Andel tung trafik

Hastighet

Rv 50

5 400/3 800

15/20 %

90 km/h

Rv 871

2 500

5%

50 km/h

5.

Resultat

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. Samtliga
ljudnivåutbredningar inkluderar fasadreflexer och är utförda med en höjd på 1,5 m
över mark.
Gällande industriellt externbuller så redovisas separata bilagor för ekvivalent och
maximal ljudnivåutbredning.
Gällande ekvivalent ljudnivå för trafikbuller så är väg- och tågtrafiken adderade. Den
maximala ljudnivån redovisas separat för väg- och tågtrafiken.

k:\lime easy\dokument\12601\12601-18062500.doc

Sida 9 (11)

Rapport 12601-18062500

Trafikbuller
Bilaga 01

Ekvivalent ljudnivåutbredning 1,5 m över mark.

Bilaga 02

Maximal ljudnivåutbredning 1,5 m över mark (Väg).

Bilaga 03

Maximal ljudnivåutbredning 1,5 m över mark (godståg).

Industribuller
Bilaga 04

Ekvivalent ljudnivåutbredning 1,5 m över mark.

Bilaga 05

Maximal ljudnivåutbredning 1,5 m över mark.

6.

Slutsatser

Trafikbuller
I bilaga 01 så framgår det att den ekvivalenta ljudnivån vid närliggande
bostadsområden i förhållande till Storåtermimalen erhåller ljudnivåer inom intervallet
45- 50 dBA. Således uppfylls riktvärden för trafikbuller gällande ekvivalent ljudnivå
vid bostadsfasad.
I bilaga 02 (maximal ljudnivå vägtrafik) så framgår det att närliggande
bostadsområden i förhållande till Storåtermimalen erhåller ljudnivåer långt under
riktvärden för trafikbuller (vid uteplatser).
I bilaga 03 (maximal ljudnivå järnväg) så framgår det att närliggande
bostadsområden (främst sydöst om järnväg) erhåller ljudnivåer som överskrider
riktvärden för trafikbuller (vid uteplatser). Dock så passerar det 8 st godståg/dygn
varav dessa ej blir dimensionerande för maximal ljudnivå vid uteplats. (enligt
riktvärde för trafikbuller så får den maximala ljudnivån vid uteplats högst överskridas
5 ggr/tim), således blir 8 st godstågspassager per dygn för få för att uppnå detta.
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Externbuller
I bilaga 04 så framgår det att den ekvivalenta ljudnivån vid närliggande
bostadsområden i förhållande till Storåtermimalen erhåller ljudnivåer som främst
underskrider 40 dBA, således uppfylls riktvärde gällande nattetid här. Dock framgår
det av bilaga 04 att ett antal friliggande bostäder i närheten av terminalen samt att
bostäder vid bostadsområdenas ytterkanter erhåller ekvivalenta ljudnivåer inom
intervallet 40-45 dBA. Här uppfylls således riktvärde gällande kväll.
Samtliga närliggande bostadsområden uppfyller riktvärde gällande dagtid.
I bilaga 05 så framgår det att den maximala ljudnivån vid närliggande
bostadsområden i förhållande till Storåtermimalen erhåller ljudnivåer som främst
underskrider 55 dBA, således uppfylls riktvärde gällande maximal ljudnivå här. Dock
framgår det av bilaga 05 att ett antal friliggande bostäder i närheten av terminalen
samt att bostäder vid bostadsområdenas ytterkanter erhåller maximala ljudnivåer
som överskrider riktvärde gällande maximal ljudnivå

6.1. Övrigt
Då beräkningarna förutsätter medvindsfall från samtliga källor till samtliga
beräkningspunkter samtidigt får man ett fall som aldrig kan förekomma i praktiken.
Detta blir särskilt påtagligt för de aktuella bostäderna som ligger så nära ett område
med bullerkällor som har en stor utsträckning. Med en viss vindriktning blir det
medvindsfall för vissa källor men inte för andra. Detta innebär att de utförda
beräkningarna visar ett fall som i praktiken inte kan uppkomma. Beräkningarna ger
därför ett fall med beräknade nivåer som är för höga. I den aktuella utredningen kan
man se detta som att beräknade värden har en säkerhetsmarginal.
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Storåterminalen, Lindesbergs
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Ljudutbredningen 1,5 m över mark.
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Inledning
Under 2017 har Storåterminalen genomgått en omfattande ombyggnation för att öka
kapaciteten för omlastning av gods mellan tåg och lastbil. Utöver nuvarande
styckegodshantering vid terminalen planeras även för att inleda omlastning av
containrar.
Tillväxtutskottet vid Lindesbergs kommun har inför driftsättning beslutat att
genomföra en undersökning med analys av vilka konsekvenser den utökade
verksamheten vid terminalen kan få för omgivningen. De aspekter som analyserats är
miljö, trafik, buller samt risker.
Den bedömning som gjorts av miljöpåverkan avgränsas till att endast omfatta
utökningen av befintlig terminalverksamhet. Bedömningen omfattar ej trafik på
anslutningsvägar eller intilliggande järnvägstrafik. Analysen har utförts av Structor
Miljö i Örebro.
Till handlingen finns två bilagor som beskriver konsekvenser rörande risk och buller.
Riskanalysen belyser vilka olycksrisker som kan uppstå förknippade med den nya
verksamheten. I bullerutredningen redovisas konsekvenser både med avseende på
externt industribuller samt trafikbuller från ökad lastbilstrafik i området. Handlingarna
har tagit fram av Structor Riskbyrån samt Soundcon.
Som ett av underlagen för analysen finns upprättad järnvägsnätsbeskrivning för
Storåterminalen.
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Bakgrund
Storåterminalen är lokaliserad strax norr om Storå tätort utefter bandelen Frövi –
Ludvika i norra delen av Lindesbergs kommun. Terminalen drivs av Lindesbergs
kommun och nyttjas i dagsläget mestadels för omlastning av timmer.
Detaljplanen som omfattar terminalområdet har markanvändning J, industri.
Under de senaste två åren har terminalen använts av en entreprenör (Segermo) som
byggt om järnvägen från Vedevåg (Frövi) till Storå. Verksamheten har utgått från
arbeten med lastning och lossning av massor, som även sorterats och krossats på
platsen.
Under 2017 har Storåterminalen genomgått en omfattande ombyggnation. Syftet med
ombyggnaden var att öka kapaciteten vid omlastningen men även ge funktion för att
anläggningen ska kunna fungera som en omlastningsterminal för containrar.
Ombyggnationen har bland annat inneburit förlängning av spår 4 med 150 meter.
Vidare har spår 3 rustats så att det numera är 600 meter långt. Även skyddsväxeln har
rustats och förlängts till 150 meter. Ombyggnationen kommer att innebära att ett tåg
kan lastas samtidigt som ett kan parkeras på anläggningen
Utöver spårförbättringarna har även själva omlastningsytan både förstorats och
förstärkts så att det kan bära för containerlyft med lastare. Yta för förvaring under
kortare tid finns även tillgängligt.

Två huvudspår
Spår 4

Spår 3

Figur 1: Terminalområde efter ombyggnad.

Bärigheten på spåren vid terminalen kommer att vara 25 tons axeltryck och
hastigheten max 10 km inom området.
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Nuvarande förutsättningar
Allmänt
Terminalen ligger i norra delen av Storå utmed bandelen mellan Frövi-Ludvika. Väster
om tätorten passerar väg 50 och genom samhället passerar väg 871.

Terminalområde

Rv 871

Rv 50

Storå

Jvg Frövi-Ludvika

Figur 2: Översikt Storå

Verksamhet vid terminal
Terminalen har i första hand använts för upplag av massaved och timmer för
omlastning till tåg. Omfattningen på verksamheten har varierat och de senaste åren
har anläggningen varit uthyrd till en entreprenör (Segermo) som byggt om järnvägen
de senaste två åren.
På grund av tillfälligt ändrad verksamhet på terminalen till följd av ombyggnaden av
järnvägen har antalet angörande tåg endast varit ca 1st vardera per månad för
massaved respektive timmer. Dessa tåg körs med 12-20 vagnar och tar vid 12 vagnar ca
1 000 m3f massaved/timmer per tågset.
Omräknat till lastbilstransporter blir det 50-60 fordonsrörelser per tågset med
lastkapacitet 40 m3f per transport. Det innebär därmed ca 100 fordonsrörelser per
månad vilket ger ett snitt på 5 fordonsrörelser med lastbil per vardagsdygn. Det är dock
mer transporter under höst/vinter/vår och lugnare under sommaren.
Historiskt sett så har det ibland körts två tåg på en vecka, vilket genererar ca 20
fordonsrörelser per vardagsdygn.
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Trafiksituation
Väg 50, som är en primär riksväg, trafikeras av 5 380 fordon per årsmedeldygn söder
om Storå och 3 740 fordon norr om tätorten. Andelen lastbilar på sträckan är hög.
Fördelen norr om Storå är vart femte fordon (20%) ett tungt fordon och på sträckan
söderut något lägre - 15%.
Väg 821 genom samhället belastas av 2 170 fordon per årsmedeldygn och här är
andelen tung trafik ca 5% (100 fordon per dygn).

Boendemiljöer
Det finns tre större tätortdelar med bostadsbebyggelse i anslutning till terminalen.
Öster om järnvägen ligger Hällaboda och de nordvästra delarna av detta område är de
bostadsenheter med samlad bebyggelse som ligger närmast terminalen. De närmsta
fastigheterna i Hällaboda ligger knappt 150 m från de södra delarna av terminalen. De
övriga områdena väster om järnvägen ligger på 4 -500 m avstånd från terminalen.

150 m

Figur 3: Närliggande bostäder markerade med rött och terminalområdet markerat med blått.

Utöver dessa områden av samlad bebyggelse finns även enstaka gårdssamlingar norr
och väster om terminalen.
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Storåterminalen – planerade verksamheter
Planerna för terminalen är att utöka kapaciteten för timmer och massaved samt även
börja hantera containers för omlastning mellan lastbil och järnväg.
Verksamheterna för massaved och timmer kommer att fortgå och planeras återgå till
normal omfattning efter den tillfälliga användningen av terminalen för masshantering.
Historiskt sett så har det tidvis körts två tåg på en vecka med träråvaror.
Bryggeriföretaget Kopparbergs planerar att kunna lasta ut färdigprodukter och ta in en
del råmaterial via terminalen. När det gäller färdigprodukter (drycker) så räknar man
med 3-4 tåg per vecka i låg och mellan säsong och ett tåg om dagen i högsäsong.
Exportvolymen är ca 100 000 ton, vilket motsvarar 4 200 trailer/containers.
Övriga utleveranser inrikes skulle motsvara ca 1000 trailers.

Figur 4: Exempel på omlastning av container

Om det faller väl ut med Kopparbergs bryggeri så kan Spendrups komma att följa efter
med sina leveranser.
Utöver detta har kommunen kontakt med ett flertal företag som kan bidra med kanske
ett tåg per vecka.
Lovisagruvan undersöker om de kan köra ut sina produkter via Storå. Då gäller det
malm eller pelleterad malm.
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Storåterminalen – konsekvensbeskrivning
Med utgångspunkt från planerad verksamhet har en bedömning gjorts för vilka
konsekvenser detta för med sig för olika aspekter gentemot berörd bostadsbebyggelse
och närmiljö.

Miljö
Syftet med miljöbeskrivningen är att utreda vilken miljöpåverkan driften av den
befintliga terminalen i Storå har med avseende på en utökad terminalkapacitet samt
omlastning av containrar.
Nulägesbeskrivning
Marktypen inom området för terminalen är glacial lera. Området som angränsar till
terminalområdet i väster, mellan terminalen och Storån, består av glacial lera,
svämsediment av ler/silt och sand samt isälvssediment (SGU, 2018), figur 5.

Figur 5: Jordartskarta över området. Gult är glacial lera, rosa är svämsediment och grönt visar på
isälvssediment. Recipienten Storån syns med vit markering och terminalområdet är inringat med rött.
(Karta från SGU.)

Det har inte identifierats några fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar på
platsen. Storå har inventerats i fält avs. artrik järnvägsmiljö (AJ1043) och bedömdes då
vara klass 4 (visst naturvärde) (Trafikverket, 2017).
Närområde
Det ligger tre bostadsområden inom 500 m från verksamhetsområdet för den nya
terminalen. Närmaste bostäder finns på ca 150 m avstånd, figur 3.
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Generellt har Örebro län en förhärskande sydvästlig vind, vilket för den här
verksamheten innebär gynnsamma vindförhållanden. Vinden från
verksamhetsområdet kommer ej att blåsa mot närliggande bostäder, utan i motsatt
riktning, mot nordost. Miljöpåverkan på boende bedöms därför bli av förhållandevis
liten karaktär gällande luftburna utsläpp.
I dagsläget har det inte inkommit några klagomål från närboende avseende
verksamheten.
Skyddsobjekt
Det finns varken riksintressen, som exempelvis Natura 2000-område, eller något
naturreservat nära eller i anslutning till terminalområdet.
I Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering pekas området ut att ha
markstatus ”restaurerbar”, figur 6. Detta innebär att det finns en potential hos
markfloran att återställas till ängsmark, men att platsen idag bedöms att endast ha
några få grundläggande värden. Den aktuella förändringen av terminalverksamheten
bedöms inte försvåra en restaurering av den närliggande ängsmarken eftersom inga
nya ytor tas i anspråk.

Figur 6: Objektrapport för utpekat restaurerbart område i ängs- och betesmarksinventeringen
(Jordbruksverket, 2015).

Recipient
Recipient är Storån som ligger belägen väster om den planerade terminalen, på ca 100
m avstånd från verksamhetsområdet. Denna mynnar, i söder, ut i sjön Råsvalen,
belägen ca 800 m från terminalområdet.
Enligt VISS (2017) uppfyller Storån idag ej god kemisk status samt har
otillfredsställande ekologisk status. Målet för Storån är att uppnå god ekologisk status
till år 2027.
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Planerad verksamhet
Befintlig terminal i Storå planeras nu att få en utökad kapacitet och börja hantera
containrar för omlastning mellan lastbil och järnväg. Den tillkommande verksamheten
tar inte någon ny yta i anspråk, utan befintligt terminalområde kommer att nyttjas. Det
är i dagsläget inte belyst men detta planeras även utföras. Markytan inom
verksamhetsområdet består av makadam, men ytan kan komma att helt hårdgöras.
Troligen kommer även möjlighet till tankning av terminalfordon och maskiner anordnas
inom terminalområdet.
Det planeras för att ske en in- och utlastning till terminalen med containertruckar samt
en omlastning av containrar från lastbil till tåg. Varorna som avses omlastas är i
dagsläget främst bryggerivaror från Kopparbergs bryggeri samt timmer. Omlastning
kommer att ske under hela dygnet.
Kopparbergs planerar att kunna lasta ut färdigprodukter och ta in en del råmaterial via
terminalen. Det beräknas bli ca 3–4 tåg per vecka i låg- och mellansäsong och ett tåg
om dagen i högsäsong när det gäller färdigprodukter (drycker). Exportvolymen uppgår
till ca 100 000 ton per år, vilket motsvarar 4 200 trailers/containrar.
Övriga utleveranser inrikes skulle motsvara ca 1000 trailers per år.
Utöver detta har kommunen kontakt med andra företag som tillsammans kan bidra
med ca ett tåg per vecka. Till exempel undersöker Lovisagruvan om de kan köra ut
malm via Storåterminalen.
Miljöpåverkan
Den planerade utökningen av Storåterminalens verksamhet har bedömts utifrån
miljöaspekterna damning, ljussken och lukt samt risken att det sker ett förorenat
utsläpp till recipienten Storån.
Damning
Damning kan ske vid omlastning av varor, beroende på underlaget. Om tunga varor
hanteras på grusbelagd yta kan detta medföra spridning av damm till omgivningen.
Denna spridning bedöms bli begränsad till terminalområdet och dess närmaste
omgivning.
Damningen kommer normalt inte medföra några negativa miljökonsekvenser för
närliggande bostäder i det här fallet på grund av avstånd och förhärskande
vindriktning. Vid ogynnsam vind och vid torra förhållanden kan vattenbegjutning dock
vara nödvändig för att minimera spridningen.
Ljussken
Terminalområdet kommer att belysas, men detta kommer sannolikt inte innebära
några betydande negativa konsekvenser för människor i närliggande bostäder.
Bostäderna bör dock beaktas i utformning av belysningen av ytan. Ljuskällor bör i
möjligaste mån riktas bort från bostäderna, så att störning ej uppstår vid verksamhet
som sker nattetid.
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Ljussken kan ha en negativ påverkan på nattaktiva insekter och fladdermöss. Detta kan
motverkas genom valet av ljuskälla med avseende på temperatur och ljusspektra samt
installation av dimningseffekter eller automatisk nedsläckning då ingen vistas på
platsen. Det sistnämnda är även fördelaktigt ur ett resurshushållningsperspektiv.
Lukt
Det har ej inkommit några klagomål från närboende angående lukt i dagsläget.
Planerad verksamhet kommer att innebära omlastning av bryggerivaror i containrar,
som öl och liknande drycker samt omlastning av timmer. En sådan verksamhet bedöms
inte innebära någon lukt eller liknande olägenhet för omgivningen.
Utsläpp till luft
Utsläppet till luft bedöms bli mindre vid den aktuella verksamheten i jämförelse med
alternativet att hela transporten skulle ske med lastbil, utan omlastning till tåg,
eftersom tåg innebär en mindre klimatpåverkan.
Lastbilstransporter, truckar samt användning av maskiner inom ett terminalområde
samt tomgångskörning ger ett utsläpp av växthusgaser och luftburna partiklar lokalt,
men de ökade utsläppen bedöms inte ge någon betydande negativ påverkan på
omgivningen. Området ligger på landsbygden och är idag lågt belastat gällande tunga
transporter och välventilerat.
Utsläppen till luft kan minimeras med användning av miljöklassade lastbilar och valet
av mer miljövänligt bränsle än diesel, som biogas eller biodiesel. Tomgångskörning bör
i möjlig mån undvikas.
Risk för övriga utsläpp
De varor och gods som ska hanteras i den planerade verksamheten, bryggerivaror och
timmer, bedöms inte medföra några förorenande utsläpp för recipienten. Däremot kan
läckande maskiner och en eventuell tankningsverksamhet medföra utsläpp av
föroreningar som kan nå naturmiljö och recipient. Den kan då föreligga en risk att det
sker ett spill eller läckage från verksamhetsområdet i form av utsläpp av olja, diesel
eller bensin.
Höjdkurvor över området visar på en brant sluttning mellan terminalområdet och
recipienten, figur 7. Eftersom marken består av icke genomsläpplig glacial lera kommer
utsläpp i hög utsträckning inte infiltreras utan transporteras nedför branten, ned till
Storån. Kring ån kan utsläpp däremot infiltreras snabbt pga. att jordarten omkring är
svämsediment. Dessa mer genomsläppliga jordlager ligger förmodligen för nära
recipienten för att hinna rena utsläppet innan det kommer ut i recipienten, figur 8.
Om den utökade verksamheten medför en mer omfattande kemikaliehantering bör
skyddsåtgärder vidtas. En sådan skyddsåtgärd kan vara att dagvattnet samlas
upp/fördröjs och kontrolleras innan det släpps ut till närliggande diken eller
vattendrag. Detta medför sannolikt asfaltering av hela och delar av terminalens yta.
Om terminalverksamheten kommer att omfatta tankning bör tankningsplatsen
hårdgöras och invallas samt kopplas till en oljeavskiljare. Detta på grund av att
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markförhållandena innebär att större utsläpp snabbt kan komma att transporteras ned
för branten och ut i Storån.
Som den planerade verksamheten utformas idag bedöms denna inte försvåra eller
hindra uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm under förutsättning att nödvändiga
skyddsåtgärder vidtas.

Figur 7: Höjdkarta för området kring terminalen, vilket är inringat med rött. (Karta från Bing.)

Figur 8. Jordartskarta över området med höjdkurvor. Gult är glacial lera, rosa är svämsediment och grönt
visar på isälvssediment. Recipienten Storån syns med vit markering och terminalområdet är inringat med
rött. (Karta från SGU.)
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Samlad bedömning - miljö
Den verksamhet som planeras för terminalen idag bedöms inte medföra någon
betydande miljöpåverkan om nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Utformning av
belysning bör anpassas till närliggande bostäder. Miljöklassade lastbilar och maskiner
bör väljas i första hand och tomgångskörning bör undvikas i den mån det är möjligt.
Arbete inom terminalområdet kommer endast att ske under vardagsdygn, vilket
minimerar påverkan på de närboende.
Att omlastning sker från lastbil till tåg bedöms ge positiva miljöeffekter eftersom det
innebär en hushållning av naturresurser samt en minskning av klimatpåverkan i
jämförelse med alternativet att transportera gods och varor med lastbil en längre
sträcka.
Om förutsättningarna ändras, till exempel att terminalen ska ställas om till att hantera
farligt gods eller avfall krävs nya utredningar och en mer omfattande riskbedömning
gällande omkringliggande naturmiljö.
Om det i framtiden kommer att ske tankning eller tvättning av fordon och maskiner
inom området medför det en ökad risk för läckage och spill till omgivningen.
Tankningsplatsen bör då invallas och det bör finnas ytterligare beredskap och rutiner
för att kunna hantera och åtgärda spill så att detta inte sprids till naturmiljön,
grundvattnet eller recipienten. Det kommer då sannolikt behöva installeras en
uppsamlingsfunktion gällande dagvatten och utföras regelbundna kontroller av
utloppsvattnet från området.
Kostnader för skadeförebyggande åtgärder
För den planerade verksamheten med nuvarande inriktning krävs inga åtgärder
gällande skadeförebyggande syften för miljön.
En framtida ändrad inriktning mot hantering av farligt gods kräver sannolikt att
terminalytan hårdgörs samt krav på uppsamlande damm för dagvattnet. Eftersom det
rör sig om mycket stora ytor (ca 10 000 m2) kommer denna åtgärd att kosta ca 2
miljoner inklusive dammanläggning.

Samlad bedömning externt industribuller
I bilagan avseende buller så framgår det att den ekvivalenta ljudnivån vid närliggande
bostadsområden i förhållande till Storåtermimalen klarar riktlinjer för arbete under
dagtid 06.00 – 18.00. För arbete kvälls- och nattetid kommer dock inte gällande
riktlinje inte att klaras för ett antal fastigheter.
Kostnader för skadeförebyggande åtgärder
För den planerade verksamheten med nuvarande inriktning krävs inga åtgärder
gällande bullerskyddsåtgärder om verksamheten inom terminalområdet begränsas till
arbete dagtid 06.00 – 18.00. Arbeten som begränsas till dagtid är bulleralstrande
åtgärder kring truckar, containers mm inom terminalområdet men inte tågrörelser till
terminalen eftersom de hanteras som trafikbuller.
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Om verksamhetsutövaren vill utföra arbeten inom terminalen även nattetid krävs
bullerskyddande åtgärder. För att skydda fastigheter på den västra sidan kan
bullerskyddsvall utföras i norra och södra delen av terminalområdet. Omfattning
behöver studeras i detalj med ljudmätningar när verksamheten driftsatts. Med
antagandet om en skyddsvall med total längd på 300 m kommer denna att kosta ca 500
-700 000 kr.
För att skydda bostäder på den östra sidan kan troligen inte vall bli aktuellt. Vår
bedömning är att fönsteråtgärder bör utföras i första hand. Ett femtontal fastigheter
berörs och med en bedömd kostnad på 50 – 100 000 kr per fastighet innebär det en
totalkostnad på runt 1 miljon kr att åtgärda dessa. Ljudmiljön är dock komplex på den
östra sidan eftersom dessa fastigheter även är bullerstörda av järnvägen. Åtgärder bör
därför planeras i samarbetet med Trafikverket.

Samlad bedömning trafikbuller
I bilaga avseende buller så framgår det att den ekvivalenta ljudnivån vid närliggande
bostadsområden i förhållande till Storåtermimalen erhåller ljudnivåer inom intervallet
45- 50 dBA. Således uppfylls riktvärden för trafikbuller gällande ekvivalent ljudnivå vid
bostadsfasad.
I delen som beskriver maximal ljudnivå för vägtrafik så framgår det att närliggande
bostadsområden i förhållande till Storåtermimalen erhåller ljudnivåer långt under
riktvärden för trafikbuller vid uteplatser.
I delen som beskriver maximal ljudnivå järnväg så framgår det att närliggande
bostadsområden, främst sydöst om järnväg, erhåller ljudnivåer som överskrider
riktvärden för trafikbuller vid uteplatser. Det passerar 8 st godståg/dygn i området men
enligt riktvärdet för trafikbuller så får den maximala ljudnivån vid uteplats högst
överskridas 5 ggr/tim och således blir 8 st godstågspassager per dygn för få för att
uppnå detta. Dessa bullerfrågor är dock primärt en fråga för Trafikverket som är
ansvariga för trafiken på bandelen och har därmed inte en direkt koppling till
bullersituationen för den aktuella terminalen.
Kostnader för skadeförebyggande åtgärder
För den planerade verksamheten med nuvarande inriktning krävs inga
bullerskyddsåtgärder gällande trafikbuller.

Samlad bedömning trafiksäkerhet
Den ökade tunga trafiken kommer att passera ett skolområde i Storå med risk för
olyckor eftersom skolbarn rör sig i vägområdet. Det finns en planskild passagepunkt i
höjd med skolan, vilket är en viktig aspekt för att säkerställa trafiksäkerheten utmed
barnens skolväg. Stråssavägen förbi skolan är lågt trafikerad med endast ca 2000
fordon per dygn och trots att antalet tunga transporter ökar på grund av den planerade
verksamheten vid terminalen blir det totala antalet tunga fordon inte speciellt högt. På
sikt och i takt med att verksamheten växer vid terminalen bör det dock finnas en
beredskap för en alternativ väganslutning till verksamhetsområdet från norr som inte
påverkar bebyggelsen i Storå på samma sätt. I pågående arbete med åtgärdsvalsstudie
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för väg 50 som Trafikverket genomför, har den frågan redan diskuterats och
kommunen bör därför bevaka detta vidare.
Nuvarande anslutning till området från söder bör ske via anslutningen närmast
järnvägskorsningen och kopplingen via Stationsvägen bör stängas för att minska
påverkan mot bostäderna.
Kostnader för skadeförebyggande åtgärder
För den planerade verksamheten med nuvarande inriktning krävs separata
trafiksäkerhetsåtgärder.

Samlad bedömning risker
I bilagan avseende risker framkommer att det finns goda möjligheter för den utökade
verksamheten vid Storåterminalen att uppfylla alla identifierade tillämpliga
skyddsavstånd och rekommendationer. Lokaliseringen av terminalen bedöms vara
lämplig utifrån ett olycksriskperspektiv.
En eventuell framtida omlastning av farligt gods i terminalen, samt en eventuell
framtida tankstation för lastbilar bedöms kräva vidare utredning för att avgöra
efterlevnad av tillämpliga rekommendationer och riktlinjer, samt eventuellt behov av
riskreducerande åtgärder. Men, den aktuella lokaliseringen bedöms ha goda
möjligheter att (ev. med vissa åtgärder) bli lämplig med hänsyn till olycksriskers
påverkan på människor inom terminalen och dess omgivning.
Kostnader för skadeförebyggande åtgärder
För den planerade verksamheten med nuvarande inriktning krävs inga
riskförebyggande åtgärder.
En framtida ändrad inriktning mot hantering av farligt gods kräver åtgärder med
samma inriktning som för de miljöåtgärder som tidigare beskrivits.

________________
2018-08-16
Jan Englund
Utredare
VAP
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KS 2018/176-6
PM - RISK STORÅTERMINALEN, LINDESBERG
Inledning

Detta PM belyser olycksrisker förknippade med en planerad utökning av verksamheten
vid Storåterminalen. Utöver en ökad kapacitet för befintlig styckegodshantering
planeras även för att inleda omlastning av containrar mellan tåg och lastbil vid
terminalen.
Syfte & Mål
Syftet med uppdraget är att tydliggöra förutsättningarna för en utökad verksamhet vid
omlastningscentralen Storåterminalen, med avseende på olycksriskpåverkan.
Målet är att underlaget ska fördjupa en tidigare upprättad konsekvensbedömning1 med
avseende på riskpåverkan från planerad verksamhet vid terminalen mot omgivningen
och inom området, samt riskpåverkan från järnvägen mot terminalområdet.
Avgränsningar
Detta PM är avgränsat till att belysa direkta olycksrisker med påverkan på människors
hälsa och säkerhet, inklusive arbetsmiljörisker förknippade med en utökad verksamhet
vid järnvägsterminalen i Storå. Utredningen beaktar direkt påverkan vid plötsligt
inträffade händelser (olyckor) och beaktar inte långvariga hälsoeffekter av t.ex. buller
eller ljusföroreningar. Inte heller indirekta effekter av den utökade verksamheten (som
t.ex. trafiksäkerhetsfrågor förknippade med ökad tung trafik i närområdet) beaktas.
Underlagsmaterial
Följande material har varit tillgängligt vid upprättandet av detta risk PM:
•
•
•

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen, Tågplan 2018, 2017-12-14
Funktionsutredning- Terminal Bergslagsbanan (Frövi-Ställdalen), 2017-05-22,
Trafikverket
PM Konsekvensbedömning Storåterminalen, Lindesbergs kommun, Preliminär
2018-03-01, VAP
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Områdesbeskrivning

Storåterminalen är lokaliserad strax norr om Storå tätort utefter bandelen Frövi-Ludvika
i norra delen av Lindesbergs kommun. Järnvägen förbi Storåterminalen trafikeras av
persontåg och godståg. En delmängd av godstågen som passerar har en last som utgörs
av farligt gods. Terminalen drivs av Lindesbergs kommun och nyttjas i dagsläget
mestadels för upplag av massaved och timmer för omlastning till tåg. Väster om Storå
tätort passerar väg 50, en rekommenderad transportled för farligt gods. Genom
samhället passerar väg 871 vilket är en tillfartsväg söderifrån till Storåterminalen, se
Figur 1De båda vägarna befinner sig på ett avstånd bortom 150 meter från terminalen
och beaktas ej vidare i detta risk PM8.

Figur 1. Översikt Storå1.

I anslutning till terminalen finns tre större tätortsdelar med samlad bostadsbebyggelse,
se Figur 1. Öster om järnvägen ligger området Hällaboda. De närmaste fastigheterna i
detta område ligger cirka 150 meter från terminalens södra delar. Markens topografi är
dock sådan att det finns en kraftig bergskärning vid järnvägen som skydd för området
mot verksamheten. De två andra bostadsområdena ligger väster om järnvägen. Närmaste
fastigheter i dessa områden ligger på mellan 400–500 meters avstånd från terminalen.
Utöver dessa områden av samlad bebyggelse finns även enstaka gårdssamlingar norr om
terminalen.
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Figur 2. Översikt sammanhängande bostadsområden Storå1.
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Verksamhetsbeskrivning

Nedan presenteras verksamhetsbeskrivning för Storåterminalen, samt en beskrivning av
planerad verksamhet.
Nuläge
Storåterminalen har i första hand använts som upplag av massaved och timmer för
omlastning till tåg. Omfattningen på verksamheten har under de senaste åren varierat.
Under 2017 genomfördes en omfattande ombyggnation av Storåterminalen. Syftet med
ombyggnationen var att öka kapaciteten vid omlastningen men även ge funktion för att
terminalen ska kunna fungera som en omlastningsterminal för containrar.
Ombyggnationen, se Figur 3, har bland annat inneburit en upprustning och förlängning
av spår 3 som nu är 600 meter långt, samt en förlängning av spår 4 med 150 meter.
Även skyddsväxeln vid terminalen har ruststas upp och förlängts till 150 meter.
Ombyggnationen innebär att ett tåg kan lastas och ett tåg kan parkeras vid terminalen.
Utöver spårförändringarna har omlastningsytan förstärkts och förstorats för att kunna
bära för containerlyft med lastare. Bärigheten vid terminalen är 25 tons axeltryck och
maxhastigheten inom området är 10 km/h.
Tågen som massaveden respektive timret transporteras med körs med 12–20 vagnar och
tar vid 12 vagnar cirka 1000 kubikmeter massaved/timmer per tågset. Omräknat i
lastbilstransporter blir det cirka 50–60 fordonsrörelser per tågset. Historiskt sett har det
under vissa perioder lastats och körts två tågset med massaved/timmer per vecka
till/från terminalen, vilket genererar cirka 20 fordonsrörelser per vardagsdygn. Flest
transporter sker under höst/vinter/vår och minst under sommaren.
Till följd av den tillfälligt ändrade verksamheten vid ombyggnaden av järnvägen har
antalet angörande tåg vid terminalen under en period endast varit ett per månad för
massaved respektive timmer.

Figur 3. Terminalområde efter genomförd ombyggnation, terminalens spår 3 angränsar direkt till järnvägens
huvudspår1.
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Planerad verksamhet
Syftet med ombyggnationen som genomfördes 2017 var att utöka kapaciteten för
omlastning timmer och massaved samt möjliggöra hantering av containers för
omlastning mellan lastbil och järnväg. Verksamheterna för massaved och timmer
planeras återgå till normal omfattning efter att ha varit reducerad under
ombyggnationen. Historiskt sett så har det då periodvis körts två tåg per vecka med
trävaror.
Bryggeriet Kopparbergs planerar att kunna lasta ut färdigprodukter och ta in en del
råmaterial till produktionen via terminalen. När det gäller färdigprodukter, vilket till stor
del utgörs av alkoholhaltiga drycker så räknar man med 3–4 tåg per vecka i låg- och
mellansäsong och ett tåg per dag under högsäsong. Kopparbergs exportvolym är cirka
100 000 ton, vilket motsvarar 4200 trailer/containers. Övriga utleveranser inrikes skulle
motsvara ca 1000 trailers. Om det faller väl ut med Kopparbergs bryggeri så kan även
Spendrups bryggeri komma att följa efter med sina leveranser.
Utöver detta har kommunen kontakt med flera företag vilket skulle kunna bidra med
cirka ett tåg per vecka. Sammanlagt innebär detta att de nya verksamheterna kommer att
medföra omkring 100 nya lastbilsrörelser per dag, vilket medför en fördubbling av den
tunga trafiken på väg 8711. Även Lovisagruvan undersöker om de kan köra ut sina
produkter malm och pelleterad malm via Storåterminalen.
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Riktlinjer och rekommendationer

Att beakta olycksrisker i de avvägningar som görs vid fysisk planering bottnar i krav
som ställs ibland annat Plan- och bygglagen2, Miljöbalken3 och Lag om byggande av
järnväg4 . Kraven innebär att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet samt risken
för olyckor, översvämning och erosion. För att belysa riskpåverkan inom anläggningen
tillämpas Arbetsmiljölagen5 och dess föreskrifter.
I detta kapitel beskrivs de identifierade riktlinjer och rekommendationer för den
planerade verksamheten vid Storåterminalen. Identifierade riktlinjer och
rekommendationer avser att utgöra stöd och vägledning att använda efter bästa förmåga
för att leva upp till lagstiftningskraven. De identifierade riktlinjerna och
rekommendationerna avser att vara tillämpbara för olycksrisker inom terminalen och för
terminalens olycksriskpåverkan mot omgivningen. Även tillämpbara riktlinjer för
järnvägen och dess transporter av farligt gods påverkan på terminalen och omgivning
identifieras nedan.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och
lyftredskap
I arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap11
anges krav på arbetsförhållanden kring lyftanordningar och lyftredskap. Kraven
omfattar bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planering och organisation
Stabilitet och markförhållanden
Upplyft last
Användning av anordningar utomhus
Lastkoppling
Övervakning av last
Kunskap för säker användning
Underhåll och kontroll
Skydd för personer

Föreskrifter är bindande regler, kraven som ställs i denna föreskrift ska uppfyllas för den
planerade verksamheten vid Storåterminalen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning

I föreskriften Arbetsplatsens utformning6 från Arbetsmiljöverket framgår krav på arbetsplatsers
utformning. Föreskrifterna gäller utformning och underhåll av olika typer av arbetsplatser och
förbindelseleder för att uppnå en säker arbetsmiljö. I föreskriften finns inga specifika riktlinjer
för omlastningsterminaler men för lastkajer ställs krav på:
•
•
•

Att det finns väl fungerande tillfartsvägar, manöverutrymme och
uppställningsplatser för fordon för att trafikrisker ska kunna undvikas.
Att det finns tillräckligt utrymme för arbete och gods
Att lastkajen samt utrustningen är avpassad till arbetets art
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Boverkets allmänna råd: planering av arbetsområden med hänsyn till miljö,
hälsa och säkerhet- Bättre plats för arbete
I de allmänna råden Bättre plats för arbete7 har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket,
Räddningsverket (nu MSB) och Socialstyrelsen tagit fram en gemensam syn på planering av
arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Råden har delvis upphävts men
bedöms ändå kunna utgöra en utgångspunkt för resonemang om riskpåverkan.

I råden beskrivs att omlastningscentraler ofta är anläggningar för dirigering och omlastning av
farligt gods. Vilken typ av gods som hanteras vid en omlastningscentral och hur godset
transporteras är det som avgör det dimensionerande skadefallet. Beroende på vilken typ av gods
som förekommer kan olycksscenarier leda till utsläpp av kemikalier, bränder och explosioner.
Vidare beskrivs att fordonstrafik kring omlastningsanläggningar kan vara omfattande såväl tidig
morgon som nattetid, vilket kan ge upphov till störningar för omgivande bebyggelse i form av
buller och avgasutsläpp. Strålkastare från verksamheten och fordon kan också upplevas som
störande. Ett riktvärde för skyddsavstånd för omlastningscentraler är enligt de allmänna
råden7 500 m. Detta riktvärde antas grundas i den samlade omgivningspåverkan som kan
inkludera buller, avgaser och ljusföroreningar och bedöms inte vara direkt tillämpbart avseende
olycksriskpåverkan mot omgivningen.

Riskhantering i detaljplaneprocessen

I dokumentet Riskhantering i detaljplaneprocessen8 presenterar Länsstyrelserna i SkåneStockholms- och Västra Götalands län riktlinjer intill transportleder för farligt gods. I
dokumentet rekommenderas det att i detaljplaneprocessen beakta risker från farligt gods inom
ett avstånd på 150 meter från transportled för farligt gods. En zonindelning för lämplig
användning av marken i anslutning till transportled för farligt gods led presenteras, se Figur 4.
Zonindelning för markanvändning intill transportled för farligt gods8. Zonerna saknar
fasta gränser, istället är det riskbilden i aktuellt planområde som är avgörande för
markanvändningen. Vidare framgår att om marken önskas användas på annat sätt än vad som
anges i zonindelningen bör riskerna förknippad med önskad markanvändning studeras i detalj.
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Figur 4. Zonindelning för markanvändning intill transportled för farligt gods8.

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras
farligt gods.

Länsstyrelsen i Örebro län har inte tagit fram några särskilda rekommendationer avseende
planläggning i närheten av järnvägar där det transporteras farligt gods. För fortsatta resonemang
används därför istället Länsstyrelsen i Stockholms läns riktlinjer9. Dessa har tagits fram för att
underlätta hantering av riskfrågor relaterade till farligt gods i detaljplaneprocessen, men bedöms
vara relevanta som jämförelse även i aktuellt fall. Länsstyrelsen i Stockholm anser att man i
planprocessen ska beakta risker relaterade till farligt gods inom 150 meter från led där det
transporteras farligt gods. I vilken utsträckning riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden i det
aktuella planförslaget ser ut. I dokumentet presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan
transportleder för farligt gods och olika typer av användning för att uppnå en god
samhällsplanering ur ett riskperspektiv, se Figur 5. För de fall där det ej är möjligt att uppnå
rekommenderade avstånd anges även de skyddsavstånd och skyddsåtgärder som Länsstyrelsen i
Stockholm anser vara ett minimum för att uppfylla kraven i PBL, vid bebyggelse intill vägar
och järnvägar där det transporteras farligt gods.
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Figur 5. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och rekommenderad
markanvändning inom respektive zon9.

PM Risk Storåterminalen

1123-101
Arbetshandling / 2018-07-05
s.10

Kvalitativ riskbedömning

Riskidentifieringen nedan innefattar en genomgång av identifierade potentiella
olycksscenarier/händelser kopplade till verksamheten i Storåterminalen. Identifieringen har
gjorts utifrån tillhandahållet underlag1,13,10 och Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av
lyftanordningar och lyftredskap11 utifrån tre olika perspektiv, se Figur 6.

Figur 6. Typer av olycksrisker som beaktas i denna utredning.

I en kombinerad riskanalys och riskvärdering jämförs identifierade risker mot identifierade
rekommendationer, krav och riktlinjer. En bedömning görs sedan huruvida den planerade
verksamheten medför större risker än i nuläget, om riskerna utifrån identifierade riktlinjer kan
accepteras och huruvida riskreducerande åtgärder krävs.

A- Påverkan inom den planerade verksamheten

Den planerade verksamheten innebär en ny typ av arbetsmiljö vilket inkluderar omlastning av
containrar från lastbil till järnväg vid Storåterminalen. Nedan presenteras risker som
identifierats med hjälp av arbetsmiljöverkets föreskrifter11,6 inom den planerade verksamheten:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fordonskollision
Omlastning av containrar
Lyftanordningarnas stabilitet under olika mark- och väderförhållanden
Obehörigas tillträde till anläggningen
Arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper
Service- och monteringsarbeten
Säkring av last, lastkoppling och manuell styrning av last
Sammanfallande arbetsområden och användning av flera lyftanordningar för lyft
av gemensam last (s.k. samlyft)
Livslängd och underhåll av lyftanordningar och lyftredskap.
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Identifierade risker inom den planerade verksamheten bedöms ha goda möjligheter att bli
acceptabla om kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter11,6 följs. Föreskrifter är bindande regler
som gäller generellt. Storåterminalen bedöms kunna uppnå dessa krav på arbetsmiljö.

B- Påverkan på omgivningen

Ingen typ av direkt påverkan på människor i omgivningen, från den planerade verksamhet har
identifierats. Detta då farligt gods inte hanteras i den planerade verksamheten.
Den planerade verksamheten innefattar omlastning containrar med alkoholhaltiga drycker från
Kopparbergs Bryggeri. Enligt alkohollagen12 räknas alkoholhaltiga drycker, det vill säga
drycker med en alkoholhalt över 2,25 procent ej som brandfarlig vätska annat än vid
tillverkning eller vid en alkoholhalt högre än 70 procent. Aktuellt gods från Kopparbergs
Bryggeri i form av alkoholhaltiga drycker räknas således som livsmedel. Olycksriskscenarier
vilka inkluderar livsmedel bedöms ej kunna orsaka betydande konsekvenser för omgivningen.
Kopparbergs bryggeri planerar även att ta in en del råmaterial till tillverkningen via terminalen.
Det förutsätts att dessa produkter ej utgörs av brandfarlig vara eller annat farligt gods.
I de allmänna råden från Boverket, Bättre plats för arbete1, anges en rekommendation för
skyddsavstånd på 500 meter för omlastningscentraler. Det framgår i rapporten7 att
omlastningscentraler ofta är anläggningar för omlastning och dirigering av farligt gods, vilket
kan leda till utsläpp av kemikalier, bränder och explosioner i kemikalier och brandfarliga varor.
Den planerade verksamheten vid Storåterminalen inkluderar ingen hantering av farligt gods var
på de allmänna råden7 ej bedöms rimliga att anpassa den planerade verksamhet efter.

C- Omgivningens påverkan på terminalen

Nedan presenteras identifierade risker i omgivningen kring Storåterminalen vilka kan komma
att påverka terminalens verksamhetsområde:
•
•

Urspårning av tåg
Transporter med farligt gods på järnvägen innebär olycksscenarier som kan ge upphov
till brand, explosion samt toxisk och frätande påverkan.

De identifierade riskerna i omgivningen kring Storåterminalen utgörs av olycksscenarier
kopplade till järnvägen. I funktionsutredningen13 som Trafikverket genomfört presenteras
trafikmängden på järnvägen förbi Storåterminalen i nuläget och för horisontår 2040, se Tabell 1
och Tabell 2.
Tabell 1. Trafikmängd på järnväg förbi Storåterminalen, nuläge under ett vardagsdygn13:

Sträcka
Storå

Persontåg
32

Godståg
8

Tabell 2. Trafikprognos för år 2040 (basprognos 2040)

Sträcka
Kopparberg-Frövi
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Ur tabellerna ovan går att utläsa att det kommer ske en viss ökning av persontåg på järnvägen
förbi Storåterminalen vid Horisontår 2040 i jämförelse med nuläget. Enligt prognosen förväntas
det även ske omkring en fördubbling av godstrafiken på järnvägen förbi Storåterminalen till år
2040. En delmängd av de ökande godstransporterna bedöms utgöras av den planerade
verksamheten vid Storåterminalen.
Den identifierade risken Urspårning av tåg kan inträffa både persontåg och godståg. Risken för
en urspårning bedöms öka marginellt till följd av den nya verksamheten.
En urspårning av persontåg medför en uppenbar påverkan på människor som befinner sig i
tåget, men kan även komma att ge en mekanisk påverka på verksamheten och de människor som
befinner sig inom de delar av terminalområdet som är inom ca 30 meter från närmaste
huvudspår på järnvägen. En urspårning av godståg kan initiera mer komplexa olycksförlopp om
farligt gods förekommer bland inblandade vagnar.
Tillgänglig statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisar att en
delmängd av godstågen som passerar Storåterminalen har en last som utgörs av farligt gods. Ur
statistiken går även att utläsa vilken typ av farligt gods som transporteras på järnvägen förbi
Storåterminalen och i vilka mängder15, se Tabell 3. Denna statistik samlades in i september
2006. Mängder och vilken typ av farligt gods som transporteras på sträckan kan således ha
förändrats. I Tabell 3 redovisas även statistik från Trafikverket14. Denna statistik är insamlad
2009-2010 och redovisar antalet vagnar för respektive farligt godsklass som passerat förbi
Storåterminalen under ett år.
Tabell 3. Statistisk över typ och mängd av farligt godstransporter förbi Storåterminalen 15.

RID-klass
1
Explosiva ämnen
2.1 Brandfarliga gaser
2.2 Icke giftig, icke
brandfarlig gas
2.3
3
4
5.1
5.2
6
8
9

Giftiga gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Oxiderande ämnen
Organiska peroxider
Giftiga ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen

Mängd ton/mån15
0
10 400-15 600
200-280
0-700
0-8700
0
0-2300
0
0-460
0-3400
7700-9700

Transporteras Antal vagnar /år14
Nej
0
Ja
2001-4000
Ja
(RID-klass
2.1, 2.2, 2.3)
Ja
Ja
1-200
Nej
32-85
Ja
301-600
Nej
0
Ja
151-300
Ja
101-400
Ja
172-289

Med hjälp av statistiken14,15 kan potentiella olycksscenarier med farligt gods på sträckan förbi
identifieras. I Tabell 4 nedan redovisas beskrivningar av potentiella olycksscenarier vilka skulle
kunna inträffa till följd av en urspårning eller annan olycka med godståg innehållande farligt
gods. Beroende av vilken typ av farligt gods som är inbladat i ett potentiellt olycksscenario kan
olika konsekvenser uppstå. Sannolikheten för nedan identifierade olycksscenarier bedöms ej öka
till följd av den planerade verksamheten.
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Tabell 4. Allmänna beskrivningar av olycksscenarier för de olika klasserna av farligt gods. Generella bedömningar
av påverkan baseras på tillgänglig litteratur16,17,18
ADR-S klass

Beskrivning

2 – Gaser

Olycksförloppen vid olyckor med gaser varierar beroende på vilken typ av gas som är
inblandad.

2.1 - Brandfarliga
gaser

Olyckor med brandfarliga gaser inkluderar olika brandförlopp som kan påverka omgivningen
genom värmestrålning eller tryckpåverkan. Vid ett läckage som antänds omgående uppstår en
jetflamma som orsakar värmestrålning mot omgivningen. Om ingen antändning sker kan den
utsläppta gasen bilda ett brännbart gasmoln som förflyttar sig med vinden och vid senare
antändning orsakar en gasmolnsexplosion. Gasmolnsexplosionen orsakar värmestrålning och
under vissa mycket specifika förhållanden även tryckvågor mot omgivningen. I sällsynta fall kan
även en typ av explosion som kallas BLEVE (Boiling Liquid Expandning Vapor Explosion)
uppstå. Dessa tre scenarier kan medföra påverkan på några hundratals meter om den
brandfarliga gasen transporteras i stora mängder i tank.

2.2 – Icke giftig,
icke brandfarlig
gas

Den påverkan på omgivningen som kan uppstå vid olyckor med denna riskgrupp är främst
kopplad att kraftig uppvärmning kan leda till kärlsprängning samt omkringflygande kärldelar
eller splitter.

2.3 – Giftiga
gaser

En olycka med giftig gas kan leda till påverkan på omgivningen om ett läckage leder till att ett
giftigt gasmoln kan sprida sig från olycksplatsen. Spridningen av den giftiga gasen beror bland
annat på läckagestorlek och väderförhållanden. Påverkan på människor kan uppkomma på
flera hundratals meter.

3 – Brandfarliga
vätskor

Olycksförlopp med brandfarliga vätskor innebär typiskt att ämnet vid läckage strömmar ur
tanken och breder ut sig på marken och formar en pöl. Pölens utbredning beror på underlagets
utformning (lutning, diken, porositet med mera). Om det sker en antändning uppstår en
pölbrand, som påverkar omgivningen inom ett par tiotals meter genom värmestrålning från
flammor och produktion av skadlig rök.

4 – Brandfarliga
fasta ämnen

Olyckor som involverar brandfarligafasta ämnen kan påverka omgivningen inom något tiotal
meter främst genom värmestrålning och giftiga brandgaser.

5 – Oxiderande
ämnen och
organiska
peroxider

Oxiderande ämnen är brandfrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan
initiera eller understödja brand i andra ämnen samt i vissa fall leda till explosioner. Organiska
peroxider är mycket reaktiva och dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i
vissa fall explosionsartat. Påverkan på omgivningen kan alltså uppstå genom värmestrålning
vid bränder eller tryckpåverkan och splitter vid explosioner. Påverkan på människor kan sträcka
sig upp till femtio meter från olyckan.

6 – Giftiga och
smittfarliga
ämnen

Giftiga substanser som troligen kan orsaka allvarlig ohälsa eller död, eller smittfarligt ämne,
bedöms vid ett olycksscenario påverka människor endast vid direkt kontakt med ämnet.

7 – Radioaktiva
ämnen

Ämnen som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning transporteras
inte på sådant sätt så att de kan medföra akut påverkan på människor vid ett tidsbegränsat
olycksscenario. Allvarliga skador på människor bedöms generellt uppkomma vid långvarig
exponering, vilket inte beaktas i denna riskbedömning.

8 – Frätande
ämnen

Ämnen som i flytande eller fast form kan skada levande vävnad eller utrustning bedöms vid ett
olycksscenario påverka människor endast vid direkt kontakt med ämnet

9 – Övriga farliga
ämnen

Ett vanligt exempel på ADR-S klass 9 är asbest. Allvarliga skador på människor bedöms
generellt uppkomma vid långvarig exponering, vilket inte beaktas i denna riskbedömning.

1 - Explosiva
ämnen och
föremål

Explosioner till följd av olyckor med ADR-klass 1 påverkar omgivningen genom tryckpåverkan,
värmestrålning och splitter. Vid stora mängder explosiva varor kan skador från tryckvågen
uppstå på flera hundratals meter, och splitterskador på uppemot en kilometer.

I identifierade riktlinjer8,9 för markanvändning i närhet till transportled för farligt gods
rekommenderas inom 30 meter en markanvändning i form av trafik, parkering och obemannad
bensinstation. Bortom 30 meter rekommenderas markanvändning i form av industrier, kontor
och tekniska anläggningar. Storåterminalens transport och omlastningsverksamhet bedöms ingå
i begreppet trafik och bedöms därmed inte begränsas av rekommendationerna från identifierade
riktlinje 8,9. Om personalutrymmen planeras bör de placeras bortom 30 meter från närmaste
huvudspårs spårmitt för att uppfylla identifierade rikttlinjer8,9.
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Eventuell framtida hantering av farligt gods inom terminalen

Nuvarande och planerad verksamheten vid Storåterminalen inkluderar ingen hantering av farligt
gods. Om man i framtiden vill möjliggöra hantering av farligt gods vid omlastningsterminalen
eller t.ex. i form av en drivmedelsstation för lastbilarna, finns ett flertal riktlinjer och föreskrifter
att förhålla sig till.
Om det i framtiden lokaliseras en drivmedelsstation med hantering av brandfarliga varor inom
verksamheten finns det krav och riktlinjer för drivmedelstationer att tillämpa. I
sprängmedelsinspektionens föreskrifter19 framgår att avstånden mellan anläggningar för
brandfarliga vätskor och skyddsobjekt skall vara så stora att betryggande skydd erhålls.
Avstånden skall begränsa risken för antändning av de brandfarliga vätskorna, brandspridning
inom anläggningen, och brandspridning till skyddsobjekt vid brand i anläggningen.
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att i nybyggnadsfallet bör ambitionen vara att hålla ett
avstånd om 100 meter till bostäder, daghem, ålderdomshem eller samlingsplatser där oskyddade
människor kommer att uppehålla sig. De anger också ett minimiavstånd om 50 meter ur både
risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt som alltid bör hållas20. Länsstyrelsen i Stockholms län
och Boverket20,20 föreslår ett riskhanteringsavstånd på 100 meter till drivmedelsstationer i fysisk
planering.
Anordningar för hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska vara inrättade på ett
betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand
enligt 10§ i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)21. En riskutredning
måste genomföras för att en tillståndspliktig verksamhet ska få bedrivas, enligt 7§ LBE. En
sådan utredning syftar till både påverkan inom anläggningen och påverkan från omgivningen på
anläggningen. LBE tar dock ingen hänsyn till påverkan från anläggningen på omgivningen 22.
Vidare i Boverkets allmänna råd, Bättre plats för arbete7 anges ett riktvärde om skyddsavstånd
på 500 m mellan omlastningscentraler för farligt gods och annan bebyggelse. Det betyder att om
verksamhetsutövaren i framtiden vill hantera farligt gods inom terminalen, kommer inte
skyddsavstånden att upprätthållas. Vidare utredning och bedömning av risksituationen utifrån
påverkan på människa kommer då krävas.
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Slutsats

Det finns goda möjligheter för den utökade verksamheten vid Storåterminalen att uppfylla alla
identifierade tillämpliga skyddsavstånd och rekommendationer. Lokaliseringen av terminalen
bedöms vara lämplig utifrån ett olycksriskperspektiv.
En eventuell framtida omlastning av farligt gods i terminalen, samt en eventuell framtida
tankstation för lastbilar bedöms kräva vidare utredning för att avgöra efterlevnad av tillämpliga
rekommendationer och riktlinjer, samt eventuellt behov av riskreducerande åtgärder. Men, den
aktuella lokaliseringen bedöms ha goda möjligheter att (ev. med vissa åtgärder) bli lämplig med
hänsyn till olycksriskers påverkan på människor inom terminalen och dess omgivning.
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(2010:900) och miljöbalk (1998:808), Granskningshandling, 2012-08-03, Storstockholms
brandförsvar
22

PM Risk Storåterminalen

8. Försäljning av fastighet Vibyn 1:44 i Frövi
8.1. Handlingar
KS 2018-323-1 Försäljning av Vibyn 1-44 i Frövi 271654_1_1.pdf (inkluderad nedan)
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Dnr KS 2018/323

Näringslivsenheten
Wilhelm Magnusson
0581-811 39
wilhelm.magnusson@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Försäljning av Vibyn 1:44 i Frövi
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta


om försäljning av fastigheten Vibyn 1:44.

Ärendebeskrivning
Förfrågan om tomtköp har inkommit från intressent. Den tomten
intressenten önska köpa har tomtbeteckning 1:44.
Ärendets beredning
Förfrågan har inkommit till mark – och exploateringsingenjör för
vidare beslut om försäljning i tillväxtutskottet.
Efter beslut från tillväxtutskottet hanteras den löpande kontakten
mellan köparen och säljaren (kommunen) av Mark – och
exploateringsingenjören.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Tillväxtförvaltningen föreslår att intressenten beviljas köp av
fastigheten 1:44, förutsatt att bygglov finns.
Konsekvenser
Etapp 2 för att färdigställa bostadsområdet i Vibyn är påbörjat.
Förfrågan om köp av tomt 1:44 ligger i linje med kommunens
etableringsambition gällande bostadsområdet Vibyn.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Wilhelm Magnusson
Näringslivschef

Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Näringslivsenheten
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/webbplats
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

9. Policy för beslut om försäljning av småhustomter
9.1. Handlingar
KS 2018-324-1 Policy för beslut om försäljning av småhustomter 271658_1_1.pdf
(inkluderad nedan)
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Dnr KS 2018/324

Näringslivsenheten
Wilhelm Magnusson
+46 0581-811 39
wilhelm.magnusson@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Policy för beslut om försäljning av småhustomter
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta:


anta ett policybeslut om att inga småhustomter säljs utan krav
på byggnation av bostäder.



om det föreligger särskilda skäl delegeras beslut som avviker från
policybeslutet till ansvarig förvaltningschef.

Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
En förfrågan har inkommit till mark – och exploateringsingenjören om att
förvärva två tomter för att möjliggöra ett utökat grönområde/gräsmatta i
anslutning till tänkt fastighet. Det vill säga, på ena fastigheten önskas ett
småbostadshus och den andra fastigheten en gräsmatta.
I det aktuella fallet bör tilläggas, enligt den korrespondens som förts
mellan kommunen och den potentiella köparen, att den potentiella
köparen enbart är intresserad av att förvärva två tomter för att möjliggöra
en större gräsyta intill den fastighet som den potentiella köparen ämnar att
bygga en fastighet på.
Den här typen av förfrågningar har inte tidigare berört Vibyn. Kommunen
har tidigare hänvisat till att tomten måste bebyggas som ett krav vid
försäljning. I något enstaka fall har kommunen frångått denna princip.
Vidare finns inget som hindrar den potentiella köparen att förvärva två
fastigheter. Frågan mynnar ut i ett policybeslut om kommunen ska tillåta
försäljning av tomter som inte bebyggs eller ej.
Ärendets beredning
Efter som frågan härrör ett policybeslut görs bedömningen att detta är en
politisk fråga att ta ställning till.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/webbplats
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

2 (2)
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Tillväxtförvaltningen förespråkar ett policybeslut enligt föreslag till
beslut.
Konsekvenser
Kommunen har som ambition att så snabbt som möjligt sälja tomter i
bostadsområdet Vibyn.
Konsekvens av att bevilja policybeslut:


Om en potentiell köpare nekas möjlighet att förvärva två fastigheter
för att möjliggöra en önskad gräsyta, går kommunen miste om en
exploatering i Vibyn.



Avsaknaden av ett policybeslut skapar ett tolkningsutrymme vilket
öppnar upp för en otydlighet gentemot en potentiell köpare.

Konsekvens av att inte införa policybeslut:
Om en potentiell köpare beviljas köp av två tomter har kommunen öppnat
upp frågan för andra intressenter. Detta kan leda till att färre intressenter
ges möjlighet att förvärva tomter för byggnation, då marken för
exploatering av bostadshus istället utgörs av gräsmattor.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Wilhelm Magnusson
Näringslivschef

Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Kommunstyrelsen

10. Restaurang- och livsmedelsprogrammet
10.1. Handlingar
KS 2018-322-1 Samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan gällande
yrkesutbildningar 271632_1_0.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-12

1 (2)
Dnr KS 2018/322

Tillväxtförvaltningen (1)
Magnus Sjöberg
+46 0581-816 21
magnus.sjoberg@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan
gällande yrkesutbildningar
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta:
Att inleda ett samarbete med gymnasieskolan gällande Restaurangoch livsmedelsprogrammet från och med höstterminen 2018.
Vuxenutbildningen
har
möjlighet
enligt
gällande
statsbidragsförordning att kunna ersätta Lindeskolan per/årsplats,
vilket vi föreslår att vi ska göra i Restaurang- och
livsmedelsprogrammet. Vi föreslår att gymnasieskolan finansierar
2/3 och vuxenutbildningen finansierar en 1/3 av utbildningen under
inledningsvis 3 år. Därefter bör en utvärdering ske för att se hur
utfallet har sett ut. Vuxenutbildningen kan på så sätt hjälpa till att
delfinansiera utbildning i yrkesprogram som inte fyller platserna
med ungdomar. BUN får då en lägre kostnad under 3 år och detta
innebär att vi gemensamt får tid att marknadsföra utbildningen
bredare och försöka skapa ett ökat intresse för att skaffa sig den
efterfrågade kompetensen. Tillväxtförvaltningens förslag på hur vi
kan jobba utifrån: Hur gör vi varandra bra!
Ärendebeskrivning
Gymnasiechefen för Lindeskolan har sammanställt ansökningssiffror
för respektive gymnasieprogram för perioden 2011–2018.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har uppvisat en vikande
trend under de senaste fyra åren. Antalet sökande har minskat med
mer en 50% vilket i stor utsträckning stämmer överens med
utvecklingen på regional och nationell nivå. Till hösten 2018 finns
fyra sökande till programmet.
Vuxenutbildningen har under 2017–2018 haft elva studerande via
den statliga satsningen yrkesvux på gymnasieskolans Restaurangoch livsmedelsprogram. Nio av dessa elever gick direkt ut i arbete
och en elev valde att studera vidare efter sin examen. Under hösten
2018 har hittills två vuxenstuderande påbörjat programmet. Vi ser att

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

2 (2)
många väljer att gå direkt till arbete istället för studier.
Vuxenutbildningen ser dock en fortsatt efterfrågan av
yrkeskompetensen i arbetslivet och vill fortsatt kunna marknadsföra
restaurang och livsmedelsutbildning för vuxna. Arbetsmarknaden
förväntas
vara
god
de
kommande
åren.
Ur ett ekonomiskt perspektiv har vuxenutbildningen i dagsläget
statsbidrag
som kan finansiera de här platserna på denna yrkesutbildning. I
gällande statsbidragsförordning innebär det att vi har 75 000 kronor
per årsplats, vilket betyder att det eventuellt kan bli nödvändigt att
finansiera delar av utbildningen utöver statsbidragen (om vi får för få
vuxenstuderande i utbildningen), då ersättningen utgår ifrån hur
många elever som fullföljer kurserna.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef
Tillväxtförvaltningen

11. Meddelanden
11.1. Handlingar
KS 2017-661 Avtal kris- säkerhetsarbete Lindesberg-Nora.pdf 266050_1_1.pdf
(inkluderad nedan)
KS 2018-407 Uppsägning avtal tjänsteköp krisberedskap- säkerhetsarbete Lindesberg
- Nora kom 270908_1_1.pdf (inkluderad nedan)
KS 2018-451 Vägledning för Storskalig utrymning - En vägledning för Örebro län.pdf
271045_1_1.pdf (inkluderad nedan)
KS 2017-299-5 Samhällsbyggnadsnämnden § 128 Rastplats Fellingsbro
Fellingsbroporten.pdf 271564_1_1.pdf (inkluderad nedan)
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