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Sammanfattning
Borås Stad har för avsikt att detaljplanelägga området Hestra 6 för att ta fram
villatomter och/eller grupphusområde. Området består idag av kuperad granskog
med inslag av lövträd och ett större våtmarksparti. Bostadsområdena naturanpassas
och på detta sätt beräknas ca 25-30 bostäder rymmas med drygt hälften i
gruppbyggda enbostadshus på små tomter och 10-15 villatomter
Söder om planområdet ligger Ramnaslätts industriområde. Norconsult har av Borås
Stad fått i uppdrag att göra en riskutredning för att klarlägga hur stort
skyddsavstånd från de närliggande industrierna som behövs till de tänkta
bostäderna. En övergripande inventering av verksamheter inom Ramnaslätts
industriområde har visat på få verksamheter som beräknas medföra större risker
eller störningar för omgivningen. En generell bedömning av verksamheternas
behov av skyddsavstånd utifrån Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” har gjorts
i en radie på 200 meter från planområdet. Inventeringen visar att MAKU stål AB
har behov av skyddsavstånd som påverkar planområdet.
MAKU stål AB är en av Sveriges största tillverkare av bl.a. fackverksbalkar.
Metallen ytbehandlas med färg som innehåller lösningsmedel med aromatiska
kolväten. Verksamheten har miljötillstånd som ger verksamheten tillstånd att
släppa ut upp till 15 ton lösningsmedel per år. De stora utsläppen av aromatiska
kolväten innebär ett behov av ett relativt stort skyddsavstånd till bostäder.
Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” anger ett skyddsavstånd på 400 meter vid
verksamheter med utsläpp av lösningsmedel över 10 ton/år.
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Slutsatser och åtgärdsförslag
Ett avstånd på 400 meter påverkar ca hälften av planområdet. Detta innebär att
området som benämns som Hersta 6 i Planprogram för Hestra kv 3-6 mm endast
berörs marginellt. Det är främst södra delen kring Ryssbäcken i kvarter 6 som
berörs. Kvarter 5 påverkas i hög grad och bedöms vara olämplig för bostadsbebyggelse.
Ett åtgärdsförslag är att utföra en spridningsberäkning för att precisera
skyddsavståndet för att eventuell möjliggöra ett lägre skyddsavstånd. Detta innebär
att topografi, vindriktningar och eventuellt andra lokala förutsättningar beaktas.
Utifrån denna information kan man upprätta ett anpassat skyddsavstånd för aktuell
verksamhet.
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1.

Inledning

Borås Stad har för avsikt att detaljplanelägga området Hestra 6 för att ta fram
villatomter och/eller grupphusområde. I slutet av 80-talet togs en fördjupad
översiktsplan fram för Hestraområdet. Delar av planen har genomförts så som
Bomässeområdet och Hestra 3 och 4. Nu planerar staden vidare för Hestra 6 väster
om Orkestervägen.
Området består idag av kuperad granskog med inslag av lövträd och ett större
våtmarksparti. Söder om planområdet ligger Ramnaslätts industriområde.
Norconsult har av Borås Stad fått i uppdrag att göra en riskutredning för att
klarlägga hur stort skyddsavstånd från de närliggande industrierna som behövs till
de tänkta bostäderna. I utredningen ska även framgå om och hur skyddsavståndet
kan påverkas för att om möjligt minskas (Stadsbyggnadskontoret, Borås Stad,
2006).
I föreliggande risk- och störningsvärdering kommer en inventering och utvärdering
av risker och eventuella störningar vid Ramnaslätts industriområde att ske. Denna
analys ligger sedan till grund för möjliga åtgärdsförslag.
Då det i dagsläget inte finns några gällande nationella riktlinjer för skyddsavstånd i
samhällsplaneringen måste man titta på varje enskild verksamhet för sig och vilka
risker och störningar som är aktuella.

1.1.

Avgränsning
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Utredningen bedömer risker för tredje person, människor boende inom planerat
planområde, utifrån ett olycksperspektiv samt ett störningsperspektiv. Utredningen
behandlar inte risk- och störningar utifrån arbetsmiljörisker.
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1.2.

Aktuell lagstiftning

1.2.1

Plan och bygglagen (2010:900)

I enlighet med Plan och bygglagens 5§ ska bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1.
Människors hälsa och säkerhet,
2.
Jord, berg- och vattenförhållandena,
3.
Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4.
Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5.
Rrisken för olyckor, översvämning och erosion.
I denna utredning har ”Bättre plats för arbete” (Boverket, 1995) använts som
referensunderlag vid analys av åtgärdsförslag. Denna skrift är upphävd som
allmänt råd och har idag ingen status som detta. Det har inte kommit någon ny
vägledning i dessa frågor. Skriften används fortfarande som generell vägledning
initialt vid arbete med skyddsavstånd. Det är därefter viktigt att gå vidare med
individuella undersökningar för varje verksamhet som är aktuell.

1.2.2

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter av
verksamheter och öka miljöhänsynen. Reglerna ska tillämpas i alla sammanhang
där miljöbalkens bestämmelser gäller. Miljöbalkens hänsynsregler gäller även
förebyggande av olyckor då dessa ger inverkan på miljön
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I miljöbalkens 9.kap. hanteras miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet
menas olika former av användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett
sådant sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom
utsläpp eller genom förorening av mark, luft eller vatten. Exempel på sådan
markanvändning kan vara fabriker och andra industriella anläggningar, jordbruk,
trafikanläggningar och förbränningsanläggningar.
Prövning av miljöfarlig verksamhet sker enligt kap.9 miljöbalken. För att få driva
en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan i enlighet med Förordning
(1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av Miljötillsynsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller
anmälan enligt 9 kap Miljöbalken. Verksamheten prövas av tillståndsmyndighet,
tex Länsstyrelsen eller kommunen som i detalj fastställer de villkor som skall gälla
för verksamheten ( (Natruvårdsverket, 2013).
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2.

Beskrivning av planområdet

Hestra 6 avgränsas av naturmarksområdet närmast Ryssbybäcken samt av
dalsänkan med ett större våtmarksparti. Bostadsområdena naturanpassas och
hänsyn tas till branta skogpartier, våtmarker och öppna naturpartiert närmast
Ryssbybäcken. På detta sätt beräknas ca 25-30 bostäder rymmas med drygt hälften
i gruppbyggda enbostadshus på små tomter och 10-15 villatomter, se figur 1,
Hestra 6 markerad med röd ring (Stadsbyggnadskontoret, Borås Stad, 2006).

Illustrationsplan för Hestra 3-6, Borås Stad 2006. Hestra 6 markerad med röd ring.
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Figur:1
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3

Risker i anslutning till Hersta 6.

3.1

Inventering av verksamheter i området

Söder om planområdet ligger Ramnaslätts industriområde och stenbrott, se bild 1.
En övergripande inventering av verksamheter inom Ramnaslätts industriområdet
har visat på få verksamheter som beräknas medföra större risker eller störningar för
omgivningen. Merparten av verksamheterna inom Ramnaslätts industriområde
ägnar sig åt någon form av verkstadsindustri eller återförsäljare alt utförare inom
byggindustrin.
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Bild 1.

Ramnaslättsindustriområde, Borås Stad (bild Google Maps)

En mer detaljerad genomgång av verksamheter har genomförts inom ca 200 meters
avstånd från planområdets södra gräns. Avståndet på 200 meter grundar sig på
risken för olyckor och risken för störningar till exempel i form av buller, damm,
lukt och föroreningar. I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” (Boverket 1995)
anges generella skyddsavstånd för olika branscher och verksamheter med avseende
på buller, dam, lukt, föroreningar och olycksrisker. Det anges även lokaliseringsprinciper vid behov av skyddsområden vid arbetsplatsområden.
De generella skyddsavstånden används initialt vid inventering av risker. I ett senare
skede av riskutredning behöver skyddsavståndet analyseras efter de lokala och
geografiska förutsättningarna samt verksamhetens egenskaper.
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3.2

Identifierade verksamheter.

Inom ett avstånd på 200 meter från planområdet ligger tre verksamheter som
bedöms behöva någon form av skyddsavstånd mot bostäder ,se figur 2. Dessa är
MAKU stål AB, Ericsson och Sjuhäradsbyggdens tryckeri. Verksamheterna har i
varierande grad transporter som kan medföra visst buller samt hantering av
kemikalier för bland annat rengöring, svetsning och ytbehandling av metaller
(Miljöförvaltningen, Borås Stad, 2013).

Karta över planområdet med markerat avstånd till verksamheter vid
Ramnaslättsindustriområde
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Figur 2.
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En generell bedömning av verksamheternas behov av skyddsavstånd utifrån
”Bättre plats för arbete” visar att MAKU stål AB har behov av skyddsavstånd som
påverkar planområdet, se tabell 1.
Företag

Risk- och
störningskälla
Utsläpp av
MAKU stål AB
Lösningsmedel, buller
och transporter
Sjuhäradsbyggdens Lösningsmedel,
transporter.
tryckeri
Lösningsmedel,
transporter

Ericsson

Grafisk industri med mindre offsettryckeri
bedöms som lättare industri med
skyddsavstånd på 50 m
Elektronisk industri med kemikalier för
rengöring och svetsning med utsläpp under
10 ton/år. Skyddsavstånd bedöms till 200 m.

Inventering av verksamheter med förhöjd risk inom ca 200m från planområde.
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Tabell 1

Skyddsavstånd
Bättre plats för arbete
Vid utsläpp över 10 ton/ år bedöms
skyddsavstånd på 400m
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3.3

Beskrivning av verksamhet

Utifrån den inventering som gjorts innom en radie på 200 meter från planområdet
visade det sig att den verksamhet som bedöms ha behov av ett större
säkerhetsavstånd är MAKU stål AB. MAKU stål AB är en av Sveriges största
tillverkare av fackverksbalkar. Fackverken tillverkas av valsade stålprofiler.
MAKU stål AB tillverkar även stomkomponenter såsom pelare, takbalk,
traversbana, bjälklagsbalk, portomfattning och ingjutningsgods. Metallen
ytbehandlas med färg som innehåller lösningsmedel (MAKU stål AB, 2013).

Bild 2

MAKU stål AB (MAKU stål AB, 2013)
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MAKU stål AB är beläget söder om planområdet med kuperade höjdpartier mellan
verksamheten och planområdet. Verksamheten befinner sig i förhärskande
vindriktning mot planerat område, se figur 3.

Figur 3: Vindros över Borås Stad. Vinddata från SMHI:s väderstation Rångedala

2013-09-13
Riskutredning
Detaljplan för dela v Hestra Parkstad

11 (14)

Utsläpp till luft

n:\103\09\1030969\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\riskutredning för
detaljplan för dela v hestra parkstad.docx

Verksamheten har miljötillstånd från år 2008. Miljötillståndet ger verksamheten
tillstånd att släppa ut upp till 15 ton lösningsmedel per år. Idag sker utsläpp på ca
12 ton. Stor del av utsläppen innehåller aromatiska kolväten (Länsstyrelsen Västra
Götaland, 2008). Aromatiska kolväten påverkar människan negativt och är bl.a.
cancerogena (Kemikalieinspektione webbsida, 2011). De stora utsläppen av
aromatiska kolväten innebär ett behov av ett relativt stort skyddsavstånd till
bostäder. Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” anger ett skyddsavstånd på 400
mete vid utsläpp av lösningsmedel över 10 ton, se figur 4. Vid utsläpp under 10 ton
anges ett utsläpp på 200 meter.

Figur 4 Beräknat skyddsavstånd från MAKU stål AB
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Slutsatser och åtgärdsförslag

Den verksamhet som har störst inverkan på föreslaget planområde är MAKU stål
AB. Verksamheten har en betydande hantering av färger för ytbehandling av metall
och miljötillstånd för utsläpp av lösningsmedel med aromatiska kolväten upp till 15
ton/ år. Aromatiska kolväten är skadliga för människa och miljö och svåra att
skydda sig mot. Med tanke på detta bör frågan om säkerhetsavstånd behandlas
konservativt. Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” anger ett generellt
skyddsavstånd på 400 mete vid verksamheter med utsläpp av lösningsmedel över
10 ton/år. Vid utsläpp under 10 ton anges ett utsläpp på 200 meter.
Ett avstånd på 400 meter påverkar ca hälften av planområdet. Detta innebär att
området som benämns som Hersta 6 i Planprogram för Hestra kv 3-6 mm endast
berörs marginellt. Det är främst södra delen kring Ryssbäcken i kvarter 6 som
berörs. Planområdet som benämns som Kvarter 5 i Planprogram för Hestra kv 3-6
mm påverkas i hög grad och bedöms utifrån ett skyddsavstånd på 400 meter vara
olämplig för bostadsbebyggelse.

Åtgärdsförslag
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Ett åtgärdsförslag är att precisera skyddsavståndet för att eventuellt möjliggöra ett
kortare skyddsavstånd. För att precisera skyddsavstånd till bebyggelse vid utsläpp
till luft bör man gå vidare och utföra en spridningsberäkning. Spridningsberäkningen ska klargöra hur utsläppet rör sig i omgivningen och hur utsläppen påverkar
planområdet. Detta innebär att topografi, vindriktningar och eventuellt andra lokala
förutsättningar beaktas. Resultaten jämförs med gränsvärden för relevanta
aromatiska kolväten. Utifrån denna information kan man upprätta ett anpassat
skyddsavstånd för aktuell verksamhet.
Vid hantering av utsläpp till luft är det svårt att reducera skyddsavstånd genom
åtgärder i detaljplan med stöd av Plan- och bygglagen. Bolaget bedriver
verksamhet med stöd av Miljöbalken 9 kap miljöfarlig verksamhet och där till
kopplade förordningar bland annat Förordning 1998:899 om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd och Miljöprövningsförordning 2013:251. För att
påverka utsläppsmängder och därmed minska skyddsavstånd bör åtgärder utföras
vid utsläppskällan.
Krav på tekniska åtgärder vid utsläppskällan sker genom miljöprövning och går
inte att reglera i den kommunala planprocessen.
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SPRIDNINGSBERÄKNINGAR
I SAMBAND MED DETALJPLAN
FÖR DEL AV HESTRA PARKSTAD

HESTRA 5 OCH 6
BORÅS STAD

BERÄKNINGSMODELL: ALARM - Enger KM-konsult AB

November 2013

Spridningsberäkningar i samband med detaljplan för del av
Hestra Parkstad, Hestra 5 och 6.

Uppdrag
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås stad har gett Luft i Väst,
Luftvårdsförbundet för Västra Sverige, i uppdrag att utföra spridningsberäkningar i samband med detaljplanearbete för del av Hestra Parkstad
(P45/06).
Söder om planområdet ligger MAKU Stål AB som har tillstånd att släppa
ut 15 ton lösningsmedel per år. Visionen är att skapa villatomter samt grupphusområden anpassade till terrängen. En tidigare gjord riskutredning fastslog
ett rekommenderat skyddsavstånd mellan MAKU Stål AB och bostadsbebyggelse på 400 meter. För att precisera skyddsavståndet krävs en spridningsberäkning. Karta över området finns i bilaga 1.

Omfattning
Spridningsberäkningarna har utförts för det tillståndsgivna utsläppet 15 ton
lösningsmedel per år. Enligt MAKU Stål AB består utsläppet av xylen.
Beräkningarna har också utförts som 98-percentil. 98-percentilen visar när
spridningsförhållandena är som sämst.

Underlag
Som ingångsdata för beräkningarna har använts de uppgifter som lämnats av
MAKU Stål AB.

Belägenhet

1326304
6403214

Skorstenshöjd:
Rökgastemperatur:
Flöde:
Skorstensdiameter
Byggnad
längd
bredd

11 meter
10 grader
12.5 m3/s
1.5 x 1.5 meter
265 meter
30 meter

Beräkningarna har skett för en femårsperiod (2008-2012).

För långtidsmedelvärde har följande ingångsvärde beräknats:
15000000 g
365 dagar x 24 timmar x 3600 sekunder = 0.476 g/s
För korttidsmedelvärden (98-percentil - då spridningsförhållandena är som sämst):
15000000 g
225 arbetsdagar x 8 arbetstimmar x 3600 sekunder = 2.31 g/s

Väderdata
Väderstatistiken har hämtats från de senaste 5 årens mätningar i regionen.
Mätning sker dels med mätmaster – 10 meter höga – och dels med SODARanläggningar som mäter vindhastighet och vindriktning upp till 300 meters höjd.
I statistiken ingår förutom vindhastighet och vindriktning även temperaturgradienterna. I beräkningarna ingår således även då försämrade inblandningsförhållanden råder – inversioner.

Spridningsmodellen
För beräkningarna har utnyttjats spridningsmodellen ALARM (Advanced Local
And Regional Modelling) som är utvecklad vid Meteorologiska institutionen vid
Uppsala universitet. Denna spridningsmodell tar hänsyn till terrängen i det
aktuella området. Ett stort antal vind- och turbulensfält har simulerats för det
aktuella området med hjälp av en mycket avancerad meteorologisk modell. De
simulerade vind- och turbulensfälten är sparade i en databank och kan tas fram
och förses med föroreningsutsläpp.
Spridningsberäkningar med hjälp av databanken kan utföras såväl för "case
studies", där man är intresserad av föroreningsbilden i en viss situation, som för
planeringsändamål, då materialet kombineras med meteorologisk statistik.
Spridningsmodellen är testad mot mätningar utförda i VänersborgTrollhätteregionen och ett område i Coloradoflodens dalgång i USA.
Modellen har visat sig ge mycket god överensstämmelse mot mätdata.
Jämförelse mellan utförda beräkningar av vindenergi och uppnådda resultat från
ett 20-tal vindkraftverk i Västra Götalands län visar också på en mycket god
överensstämmelse.
Beräkningar kan göras för alla kommuner i Västra Götalands län.

Omgivningshygieniskt gränsvärde.
Xylen består i regel av tre kolväten orto-xylen, meta-xylen samt para-xylen.
Omgivningshygieniskt gränsvärde för xylen är 44 mikrogram/m3
(IMM:s rapport nr 7 1992)
WHO:s rekommenderade veckovärde för toluen är 260 mikrogram/m3
(SOU 1996:124) I arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
hygieniska gränsvärden 2011 jämställs toluen med xylen och har därför samma
gränsvärden.
Resultat
Vid beräkning av långtidsmedelvärdet, då utsläppet på 15 ton xylen delats upp
på hela året, visar ett högsta värde av 15 mikrogram/m3. Gränsvärdet 44
mikrogram/m3 uppnås således ej. Se bilaga 2.
Om 15 ton xylen delas upp då arbete pågår vid industrin ligger isolinjen för
44 mikrogram/m3 drygt 50 meter från industribyggnaden. Se bilaga 3.
98-percentilen visar att värdet 260 mikrogram/m3 inte går in i det område som
betecknats som intressant för bostadsbebyggelse. Se bilaga 4 och 5.

Vänersborg den 8 november 2013

David Svenson

