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Inledning
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett
hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver geciseringar samt etappmål. Det handlar om att nästa generation

och kommande generationer efter dem ska kunna leva i en rik
natur, i en miljö utan gifter och i ett samhälle med långsiktig
hållbar utveckling.
I Risk- och sårbarhetsbedömning av Flens stad, som dels är
en revidering av miljö-, hälso - och riskfaktoreravsnittet i
Översiktsplan 2007 för Flens kommun, redovisas först på ett

N

Plankarta. Fördjupade översiktsplanen för Flens tätort - staden mellan sjöarna
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övergripande sätt vilka rekommendationer, riktvärden och
miljökvalitetsnormer för vägtrafikbuller, luftföroreningar, förorenad mark, radon, översvämningar, farligt gods m m som
kommunen kommer att tillämpa inom planeringen. Syftet
med miljökvalitetsnormer är att skydda människors hälsa och
miljön. Miljökvalitetsnormer är bindande och anger de lägsta
acceptabla förorenings- eller störningsnivåerna.
Därefter följer en riskbedömning av Flens stad utifrån den
fördjupade översiktsplanens, Flen - staden mellan sjöarna,
ambition att utveckla Flen som tätort.
Kommunens ambition är att skapa förutsättningar för att
Flens stad ska kunna växa. De redan bebyggda delarna
bedöms kunna förtätas med uppskattningsvis 500 lägenheter
i framförallt flerbostadshus och radhus. Utifrån planförslaget
kan de ännu obebyggda områdena Slottsskogen och Hagalund tillsammans inrymma upp till 600 bostäder. Det ger
utrymme för drygt 2000 nya invånare i staden. Kommunen
föreslår även nya områden för verkamheter bestående av industri, handel, kontor med mera utmed väg 55 och 57. Totalt
omfattar dessa nya områden en yta på drygt 100 hektar. När
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den framtida förbifarten öster om Bjuren är klar föreslås att
ytterligare verksamhetsområden kan komma till i anslutning
till den nya vägen. Det är av oerhörd vikt att konsekvenserna
av framförallt klimatförändringar tas med i planeringen av
Flens stad. En viktig utgångspunkt då inriktningar och riktvärden diskuteras är att dessa ska utformas på ett sätt som ger
möjlighet till rimliga avvägningar mellan ambitionen att inte
utsätta kommuninvånarna för bullerstörningar, utsläpp av föroreningar till luft, dricksvatten och mark. Hänsyn bör tas till
de speciella förhållanden som råder i en stad som vill växa,
där hänsyn till lokala miljöfaktorer kan motverka en långsiktigt hållbar utveckling. Flen arbetar med att förtäta staden.
Att strikt följa exempelvis bullerriktvärden kan leda till en
osammanhängande och spridd bebyggelsestruktur vilket i sin
tur kan leda till ökad andel biltrafik, sämre förutsättningar för
kollektivtrafik och cykling samt sämre utnyttjande av befintlig
infrastruktur. i den fördjupade översiktsplanen för Flens tätort
redovisas endast sådana miljö- och sårbarhetsfaktorer som är
särskilt viktiga för stadens utveckling.

Del 1. RISK OCH SÅRBARHETSFAKTORER
Buller
Den sammanlagda samhällsekonomiska kostnaden av bullerstörningar från vägtrafiken i Sverige har värderats till storleksordningen 5–10 miljarder kr/år. Människor som utsätts för
höga bullernivåer under lång tid kan drabbas av ökad stress.
Det leder till att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Flera forskningsstudier visar på ökad risk för dödsfall på grund
av buller. Minst 300 för tidiga dödsfall per år inträffar i Sverige till följd av buller från vägtrafik. Buller kan också leda till
ökad trötthet och till att förmågan till inlärning, koncentration
och prestation försämras. Buller nattetid medför att sömnen
blir störd. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera, såväl fysiologiskt som mentalt. Riksdagen
fattade 1997, i samband med behandlingen av propositionen
1996/97:53: Infrastrukturinriktning för framtida transporter,
beslut om att följande riktvärden normalt inte bör överskridas
vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
•
•
•
•

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i
anslutning till en bostad

Riktvärdena är dock inte rättsligt bindande, utan ska vara
vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer
och särskilda omständigheter i det enskilda fallet.

FAKTA OM BULLER
Begrepp och enheter inom bullerområdet
Buller
Ljud som ej är önskat av mottagaren.
Decibel, dB Ett logaritmiskt mått som används för att
beskriva ljudstyrka.
Frekvens
Antalet svängningar per sekund. Mäts i
Hz (Hertz). Hörbart ljud har frekvenser
mellan cirka 20 och 20 000 Hz.
dBA
Mått som är anpassat till det mänskliga
örats känslighet. Vid mätningen filtrerar
instrumentet inkommande ljud så att
låga frekvenser dämpas i förhållande till
de högre.
Ekvivalent En form av medelljudnivå som används
nivå för att beskriva en i tiden varierande
ljudnivå. Beräknas för dygn eller delar av
dygn.
Lden
Ett medelvärde över dygnet med högre
värdering av bullret kvälls- och nattetid.
EU: s mätmetod
Lnight
Ett medelvärde för natten (kl. 22.00–
06.00). EU: s mätmetod
Maximalnivå Den högsta ljudtoppen i ett buller som
varierar med tiden.
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VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER
Stor del av Flen är utsatt för störningar på grund av buller.
och TGOJ-banan. Sweco har gjort en bullerkartläggning inför
risk- och sårbarhetsbedömningen av Flens stad. Från vägär dimensionerande. Fastigheter belägna i direkt anslutning

till beräknade sträckor, Väg 55, Norra och södra Kungsgatan samt Drottninggatan, har i idag i många fall överskridna
riktvärden på den sida av tomten som vetter mot vägen. Den
nivåerna från vägarna kommer att öka, dock i en begränsad
omfattning.

-

Foto: Jenny Fredriksson, Sweco
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med
huvuddelen av sträckan, med undantag de fastigheter som är
belägna väldigt nära järnvägen, framför allt vid Flens station
och dess närhet. Riktvärden för maximala ljudnivåer övertill Västra Stambanan. För prognosåret 2030 så förväntas per-

betydligt mindre. Detta får i sin tur den positiva effekten att
vägbullret minskar i hela den sydöstra delen av Flen som
omfattas av Flensby, Bjurtorp och Ekliden. (Ur FÖP - Staden
mellan sjöarna)

utmed järnvägen kommer utsättas för högre ekvivalenta och
maximala nivåer.
delar av riksväg 55 och 57 som är belägna inom området
som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Flens
”Rätt fart i Flens kommun” har nyligen tagits fram. I utredningen föreslås att högsta tillåtna hastighet ändras från 50
till 40 km/h på Kungsvägen (väg 55, 57). På korta sträckor
norr och söder om detta område föreslås hastigheten 60 km/h
från nuvarande 50 km/h. Dåvarande Vägverket genomförde
år 2001-2003 bullerdämpande fasadåtgärder vid 13 bostäder
utmed Kungsvägen. I bullermål som sattes upp i Flens komej skall överstiga 65 dBA vid fasad. Det målet bedöms vara
varande planerade. Då den planerade förbifarten av riksväg

och 35 godståg vid Flens järnvägsstation under ett vardagsmedeldygn. Prognos för år 2020 visar på ett något ökat antal
persontåg på västra stambanan medan TGOJ-banan beräknas
få något färre antal persontåg. Beträffande godståg visar prognosen att antalet tåg nästan fördubblas på Västra stambanan.
stort åtgärdsbehov längs med järnvägarna, och att tillgängliga
medel skall användas så att bullersänkande åtgärder prioriteras för dem som har max 55 dBA inomhus i sovrum. Längs
för bullerdämpning även av övriga bostadsrum.
I Boverkets Allmänna råd 2008:1 presenteras huvudprinciper
för avvägning och avsteg från riktlinjerna. Huvudprincipen
är att det inte ska byggas i områden där riktvärden för buller
överskrids. Boverket menar att avsteg från huvudprincipens
inriktning endast bör genomföras om den planerade bebyg-
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gelsen kan medverka till en bättre bullersituation eller bidra
till en bättre samhällsutveckling genom att bygga i centrala
delar av städer och tätorter eller genom att komplettera längs
kollektivtrafikstråk. Genom att förtäta och hålla ihop staden
så förbättras bl a förutsättningar för kollektivtrafik och gångoch cykeltrafik vilket i sin tur kan minska trafik- och bullerökningarna i staden. I Flen planerar man för att förtäta i de
centrala delarna av staden men också på ett fåtal platser i stadens utkanter. I centrala Flen är det motiverat att göra avsteg
från huvudprinciperna för att skapa en tät och sammanhållen
stad som är hållbar, inte minst ur trafik- och bulleraspekter.
Boverket anser att: ”Vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikomläggningar ska riktvärden klaras så långt det
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.”
Vidare menar Boverket att avsteg från riktvärdena kan
göras vid önskemål om komplettering eller förtätning av
bebyggelse för att uppnå ”bättre fördelning av bostäder
och arbetsplatser bättre underlag för kollektivtrafik, bättre
underlag för service och ökad trygghet”.

Huvudregel vid planering av nya bostäder (väg
och spårtrafik)

Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel
(Boverkets Allmänna råd 2008:1) att följande krav bör uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt
med hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt etc.
• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen
genom yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven
i Boverkets byggregler uppfylls.
• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att 55 dBA
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan
erhållas med hänsyn till trafikbuller.
• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan
placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att 70
dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
uppfylls.

Förutsättningar för att kunna göra avsteg från
huvudregeln (väg- och spårtrafik)
I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från
huvudregeln i dessa allmänna råd. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas:
– i centrala delar av städer och större tätorter med
bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad
kvartersstruktur.
Avsteg kan också motiveras vid komplettering:
– av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafik
stråk i större städer
– med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad
kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i
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större städer.

Principer för intresseavvägning
(väg- och spårtrafik)

Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då
avvägningar ska göras mot andra allmänna intressen.

55-60 dBA

Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta
ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA
vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid
fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör
vara vända mot tyst sida eller ljuddämpad sida.

60–65 dBA

Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under
förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst
45 dBA vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den
ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på
ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad,
normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör
dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

> 65 dBA

Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt bullerutsatta miljöer
bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett sådant
sätt att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan.
Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör konsekvent
orienteras mot den tysta eller ljuddämpade sidan.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den
ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på
ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad,
normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör
dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.
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INRIKTNING VÄG- OCH SPÅRTRAFIKBULLER
- Generella riktvärden för trafikbuller är antagna av Riksdagen. De fastställda riktvärdena utgör den ljudkvalitet som Riksdagen angivit som långsiktigt mål. I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 anges att utgångspunkten bör vara att riktvärdena klaras vid nybyggnad av bostäder samt vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar. Riktvärdena
är dock inte rättsligt bindande, utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda
omständigheter i det enskilda fallet.
- I täta stadsmiljöer är det ofta svårt att uppfylla utomhusnivåerna. Här utgör Boverkets Allmänna råd
2008:1 en viktig grund för att möjliggöra avsteg från Riksdagens riktvärden. Råden innefattar huvudregel
vid planering av nya bostäder, förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln och principer för intresseavvägning. Flens kommun kommer att tillämpa dessa råd bl a i samband med detaljplaneläggning.

ÅTGÄRDER
Väg och järnväg
En tät stad är en hälsosam stad ur ett helhetsperspektiv eftersom den möjliggör transporter till fots och med cykel, ett rikt
kulturutbud, mångfald och möten mellan människor. Det innebär också att samhällets och naturens resurser används på ett
effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Ur bullersynpunkt är detta inte okomplicerat, eftersom en förtätning medför att nyproduktionen av bostäder sker i områden med mycket trafik. I ett större perspektiv överväger dock fördelarna. En långsiktigt
hållbar utveckling för Flen skulle innebära att det är viktigare att dämpa ökningen av biltrafik och möjliggöra kompletteringsbebyggelse i befintliga stadsdelar, än att lokalisera all nyproduktion av bostäder till perifera naturområden där bullernivåerna är lägre.
I första hand ska åtgärder som angriper bullret vid källan användas, exempelvis tystare tåg och lågbullrande vägbeläggningar. Andra typer av åtgärder som minskar bullret vid källan är ekonomiska styrmedel som gör att folk väljer tystare och mer
miljöanpassade sätt att färdas, utökad kollektivtrafik och förbättrade cykelbanor. I andra hand blir det aktuellt med riktade
skyddsåtgärder i form av vallar, bullerskyddsskärmar och fasadåtgärder.
- Fasadåtgärder - förbättring av förnster och ventilationsdon.
- Bullerskärmar och bullervallar
- Bullerdämpande beläggning (tyst asfalt) och bullerdämpande bildäck
- Miljözoner
- Sänkta hastigheter i staden

RISK - OCH SÅRBARHETSBEDÖMNING AV FLENS STAD
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Vibrationer från spårtrafik

Vibrationer är svängningsrörelser som uppstår vid överföring
av energi. Hur höga nivåer och hur långt vibrationerna fortplantas beror på en rad faktorer. Vibrationerna blir kraftigast
när tunga godståg passerar över lösa jordar, oftast leror. I fasta
jordar, till exempel morän, är vibrationsnivån mycket lägre
och spridningen betydligt mindre. Till skillnad från bullerstörningar varierar vibrationsstörningar starkt mellan närliggande
och snarlika hus. Det finns inte några enkla samband mellan
byggnadstyper, geotekniska förhållanden, fordonstyper och
hastigheter.

och vibrationer.
Det finns inte några av riksdagen antagna riktvärden för
vibrationer från trafik. Däremot finns en svensk standard, SS
460 48 61 ”Vibration och stöt – mätning och riktvärden för
bedömning av komfort i byggnader”, som innehåller riktvärden för störningsmått. Vibrationer mäts i hastighet (mm/s)
eller rörelse per sekund (mm/s2), oftast används uttrycket
root mean square (RMS).

Trafik på järnväg och väg, främst godstrafik, kan ge upphov till störningar och obehag för dem som bor nära spåret
eller vägen. Kraftiga vibrationer som får hela jordmassor att
komma i resonans är vanligt förekommande vid frekvenser
understigande 10 Hz. I envåningshus brukar det vara värst
i vertikal riktning mitt på det största golvspannet. I flervåningshus brukar det vara värst i horisontell riktning på högre
våningsplan, ofta det högsta. Normalt orsakar vibrationer från
trafik inte skador på byggnader.
Om vibrationsstörningar förekommer samtidigt med bullerstörningar innebär det totalt sett mer störningar än om bostaden bara belastas med det ena eller det andra. Vibrationer
orsakar omfattande sömnstörningar. Det innebär att sömnstörningarna kvarstår om man åtgärdar bullerstörningen men
vibrationsstörningen är kvar. Tyvärr finns det inga riktvärden
eller kvantitativa bedömningar om kombinationen av buller

                

INRIKTNING VIBRATIONER

Flens kommun ställer sig bakom Trafikverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer för nybyggnation. Enligt dessa ska man
klara 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst utrymmen för sömn och vila. Angivna
värden avser nivåer som långsiktigt bör eftersträvas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Riktvärdena är
framtagna för att eliminera risken för störningar från järnvägstrafik nattetid.

Vibrationsnivå Hastighet Acceleration
RMS 1-80 Hz
0,4 mm/s 14 mm/s2
Angivna värden enligt SS 460 48 61 (ref. 8), d v s max RMSvärden, tidsvägning ”slow” och frekvensvägt enligt ISO 8041
(ref. 13) inom frekvensområdet 1–80 Hz.
Utgångspunkten är att vidta de vibrationsdämpande åtgärder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt
motiverade.

ÅTGÄRDER
Att åtgärda vibrationer från väg och järnväg i befintlig miljö är enligt Trafikverket, mycket svårt och kostsamt. Den vanligaste åtgärden vid mycket höga vibrationsnivåer är att Trafikverket erbjuder sig att köpa fastigheten som påverkas.
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SKJUTBANEBULLER
närliggande bostadsområden. Flens jaktskytteklubb belägen
öster om Bjuren och Flens skyttegille samt Flens pistolskytteklubb, skjutbanan belägen i det framtida Slottsskogen.
Skjutbanor för mer än 5 000 och högst 200 000 skott per år
är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och
förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899). Kommunens Miljönämnd behandlar anmälningarna och de är också tillsynsmyndighet.
Skjutbanor för mer än 200 000 skott per år är tillståndspliktiga och prövas av Länsstyrelsen.

INRIKTNING
Nedanstående riktvärden för skjutbanebuller, som har utarbetats av Naturvårdsverket, ska tillämpas vid nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av skjutbana i Flens kommun.
Ljudnivå utomhus i dBA Impuls
Utrymme

Bostäder
Vård
Undervisningslokaler
Fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv (där naturupplevelser är en viktig
faktor)

Nyanl. av bana samt väsentlig ombyggnad av
bef. bana Maximal ljudnivå dB(A)
Dag/kväll kl 07-22
Natt kl 22-07
65-70
55-60
60-65
55-60
60-65
60-65

55-60

Bef. banor samt mindre om- eller
tillbyggnad
Dag/kväll kl 07-22
Natt kl 22-07
65-80
55-65
60-75
55-65
60-75
60-75

55-65

Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggand av bana ska det lägre värdet i tabellen eftersträvas. Vid skjutbanor med lågt
utnyttjande ska det högre riktvärdet i riktvärdesintervallerna gälla. För skjutbanor som endast utnyttjas under några få dagar
banor inom ett område där den maximala bullernivån under dag och kväll överstiger 65-70 dBA Imp och natt 55-60 dBA
Imp. Inom skjutbaneområden skall varje etablering av bostäder eller verksamheter utredas särskilt. Ny bostadsbebyggelse
kan i allmänhet inte tillåtas.

ÅTGÄRDER
Lokalisering
Skjutbanor bör lokaliseras till områden där störningarna blir så små som möjligt för både friluftsliv och närboende. Vid
prövning av lokaliseringen av verksamheten är bl.a. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpliga.
Platsen med omgivning får inte vara aktuell för framtida bostadsbebyggelse. Det kan vara fördelaktigt om skyttet kan koncentreras till en enda plats i en region. Samlokalisering med militära skjutområden har framgångsrikt gjorts på många håll i
landet. Särskilt viktigt är det att skyttet inte sker i riktning mot sådana områden som kan bli störda. Det kan dock vara svårt
att vrida en skjutbana eftersom solljuset oftast måste falla från rätt håll för att inte blända skytten.
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Buller
För att minska störningarna kan en ljudisolerad skjuthall användas. Det är vanligt för gevärs- och pistolskytte. Bullret dämpas då främst bakåt och åt sidorna. Är hallen frambyggd kan viss dämpning också erhållas snett framåt. Att dämpa skottbuller effektivt rakt framåt är mycket svårt. För att en hall skall fungera effektivt måste konstruktionen vara stabil. Materialet
måste invändigt vara av sådan kvalité att det kan absorbera ljudenergin från mynningsknallarna. Marken bör inte vara
hårdgjord. En frambyggd hall bör ha en takvinkel och en öppning med ljudisoleringen så utformad att ljudet inte förstärks
genom att ljudenergin samlas upp inne i hallen och reflekteras framåt. Skärmar eller vallar kan användas för att försvåra
ljudutbredningen.
Förorening av bly och andra ämnen
Riksdagen har tagit ett principbeslut om en avveckling av blyammunition. Hur övergången skall ske till blyfri ammunition
regleras i förordningen (1998:944) om förbud m m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter. Se förordningen om vad förbuden innebär.

INDUSTRIBULLER
Långvarig exponering av industribuller kan orsaka permanenta hörselskador. Inom planområdet för den fördjupade
översiktsplanen - staden mellan sjöarna finns totalt 21 miljöoch hälsofarliga verksamheter som kan orsaka buller. De
är främst lokaliserade till centrum, Frutorp samt Flensby.
Vid ex. detaljplaneläggning bör en industribullerutredning
genomföras, om det inte redan gjorts, för att få en tydligare
bild av hur situationen ser ut inom det specifika geografiska
området.

Traditionellt har industribuller blivit en fara kopplad till de
tyngre branscherna som t.ex. gruvor, varv och järnverket. I
modernt tänkande i arbetsmiljöfrågor utpekas industribuller
som farliga för arbetstagarnas hälsa och säkerhet på många
arbetsplatser och genom en rad olika faktorer. Buller kan inte
bara orsaka hörselnedsättning (vid långvarig exponering på
över 80 decibel (dB), känt som insatsvärdet för exponering),
utan buller orsakar också stress och höjer det systoliska
blodtrycket. Dessutom kan industribuller vara en orsak till
arbetsrelaterade olyckor, både genom att det döljer faror och
varningssignaler och genom att hämma koncentrationen.

INRIKTNING
Vid bedömning av ljud från bullrande verksamheter tillämpas Naturvårdsverkets Vägledning om industribuller - Riktvärden.
Riktvärdena är ett stöd i den bedömning som till exempel en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall. En bedömning av
vad som är rimligt att kräva i ett ärende eller föreläggande, (skälighetsavvägning miljöbalken 2 kapitlet 7 §) ska också göras. Bedömningarna kan leda till avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.
Värdena i tabellen avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden, angivna som ekvivalent ljudnivå utomhus.
Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc.
eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera ska man använda ett värde som är 5 dBA-enheter lägre än vad som
anges i tabellen.
Områdesanvändning

Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt vårdbyggnader
(1)
Utbildningslokaler (2)
Områden för fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen
är en viktig faktor (3)

Ekvivalent ljudnivå i dBA
Dag kl 07-18
Kväll kl 18-22
samt lördag, söndag och helgdag kl
07-18

Högsta ljudnivå
Natt kl 22-07
Momentana ljud
nattetid kl 22-07

50

45

40

50

50

50

40

35

35

55

50

[1] För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår. [2] Med utbildningslokaler avses även lokaler för förskoleverksamhet och
l knande inklusive skol- och förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår. [3] Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.
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ÅTGÄRDER
Bästa möjliga ljudmiljö eftersträvas
enbart klara lägsta godtagbara ljudkvalitet, utan att alltid sträva efter bästa möjliga ljudmiljö för de nya bostäderna. För att
det ska bli möjligt att bygga bostäder med god ljudmiljö i bullerutsatta delar av städer och tätorter är det viktigt att minimera
de boendes upplevelse av störning från buller. Ett sätt är att arbeta med kompensationsåtgärder, exempelvis kan en bullrig
sida kompenseras med tillgång till en ljuddämpad sida utomhus.
Åtgärda om möjligt källbullret
angivna ljudnivåer ska i första hand möjligheten att dämpa bullret vid källan undersökas. Detta behöver ske i dialog med
verksamhetsutövaren. Om det inte är möjligt att dämpa källbullret kan åtgärder göras i den planerade bebyggelsen, exempelvis genom skärmning och/eller bulleranpassad utformning av bostadsbyggnaderna. En teknisk, ekonomisk och miljömässig
värdering kan ligga till grund för vilka åtgärder som bör genomföras.
Olika zoner
Boverket föreslår tre olika zoner för planläggningen av bostadsbebyggelse i områden som är utsatta för industri- eller annat
verksamhetsbuller:
I zon A bör bostadsbebyggelse kunna medges utan krav på bulleranpassad utformning av bebyggelsen. Det är ändå lämpligt
att beakta hur bebyggelsen kan utformas för att bidra till en så god ljudmiljö som möjligt.
I zon B bör bostadsbebyggelse kunna medges förutsatt att tillkommande bostadsbebyggelse får tillgång till ljuddämpad sida
och att byggnaderna bulleranpassas. Även här ska bästa möjliga ljudmiljö alltid eftersträvas.
I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och
bostäder bör därför inte medges.
skärmning kan området få en bättre ljudmiljö.

Bästa möjliga ljudnivå ska alltid eftersträvas
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Luftföroreningar
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning
(2010:477), när det gäller kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik,
kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna syftar till att
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav
som ställs genom vårt medlemskap i EU. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Kraven varierar beroende
på luftkvaliteten och andra faktorer. Till kommunernas hjälp

luftkvaliteten begränsad och risken för att någon av miljökvalitetsnormerna ska överskridas till följd av sådana luftutsläpp
måste betraktas som mycket liten.
Det som har mest negativ påverkan på utomhusluften är
istället dåligt fungerande fastbränsleeldning (vedeldning) i
tätbebyggda områden.

tåg. En förutsättning är också att det går att ta med cykeln
på bussen/tåget. En förtätning av staden som den fördjupade
översiktsplanen föreslår kommer till viss del att innebära ett
minskat resande med bil. Det förutsätter dock en kommunal satsning på ett ökat cyklande inom tätorten. Enligt en
trendanalys som Göteborg stad genomfört visar denna på
att transportarbetet för både tunga och lätta transportfordon
kommer att öka i Sverige fram till 2035. Dock ser man en
markant ökning av hyrcykelsystem i städerna och ett ökat
cyklande med ett utbud av en mängd olika cykelmodeller
med två eller fyra hjul, ex segway, lastcykel, vik- och delbar
cykel, elcyklar.

De senaste 10-20 åren har många olämpliga vedpannor och
kombipannor ersatts med miljögodkända vedpannor, peldock kvar en del äldre eldstäder som kan förorsaka problem
för närboende.
platser i Södermanlands län. För Flens stad beräknades halterna utmed Norra Kungsgatan, mellan Hantverkargatan och
Drottninggatan. Resultatet av beräkningarna visade att Flen
klarar årmedelvärdet men översked den nedre utvärderingströskeln när det gällde medelvärdena per dygn. (Ur FÖPstaden mellan sjöarna).
Det som skulle kunna försämra luftkvaliteten i Flen är om
orter i ex. Södermanland. Det är oerhört viktigt att boende i

Transport av cykel på tåg, www.cykelguiden.nu

Foto: Jenny Fredriksson, Sweco
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						 INRIKTNING
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning
(2010:477). Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormerna skall tillämpas vid beslut om regionplan, översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser. Detta gäller också andra ärenden enligt PBL, såsom bygglov, rivninglov, marklov och förhandsbesked.
Luftförorening
Partiklar (PM10)
Partiklar (PM2,5)
Partiklar (PM2,5) - exponeringsminskning
Kvävedioxid och
kväveoxider
Ozon
Svaveldioxid
Bensen
Bens(a)pyren
Arsenik
Bly
Kolmonoxid
Kadmium
Nickel

Miljökvalitetsnorm
Timmed.
Dygnsmed.
Årsmed.
(1) 50 μg/m3
40 μg/m3
25 μg/m3
% minskning
20 μg/m3
(1) 90 μg/m3
(2) 60 μg/m3
40 μg/m3
(1) 200 μg/m3

-

120 μg/m3
(2) 100 μg/m3

10 mg/m3

-

Anmärkning
(1) Får övrskridas 35 ggr/år (90-percentil)

(1) Får överskridas 175 ggr/år (98-perc.)
(2) Får överskridas 7 ggr/år (98 perc.)
8 timmars medelvärde
(1) Får ej överskridas 175 ggr/år (98-perc.)
(2) Får överskridas 7 ggr/år (98-perc.)

5 μg/m3
1ng/m3
6 ng/m3
0.5 μg/m3
8 timmars medelvärde
5 ng/m3
20 ng/m3

Miljökvalitetsnormers värden för årsmedelvärden bör tillämpas för den luft som enskilda människor exponeras för under
längre tid. Exempelvis luften vid bostäder, skolor, vårdinrättningar m m. Miljökvalitetsnormers värden timme och dygn bör
även tillämpas på platser där människor vistas under kortare tider.

ÅTGÄRDER
Partiklar (PM10 m fl)
Åtgärder som minskar bildning av vägdamm är:
• minskad trafikmängd och hastighet samt en kraftig satsning på kollektivtrafik och cykeltrafik
• minskad dubbdäcksanvändning
• ökad användning av beläggning med låg partikelbildande förmåga
• minskad användning och anpassad kvalitet av sand/kross
• strävan mot minskat slitage av däck och bromsbelägg
Åtgärder som minskar spridningen av vägdamm är:
• minskad trafikmängd och hastighet samt en kraftig satsning på kollektivtrafik och cykeltrafik
• minskad andel tung trafik
• effektivare barmarksrenhållning - och strategier
• förändrad vinterdrift
• dammbindning med CMA-lösning
Vedeldning
• Ersätt olämpliga vedpannor och kombipannor med miljögodkända vedpannor, pelletspannor, bergvärme eller fjärrvärme.
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Radon
Radon är en gas som sönderfaller naturligt och bildar s.k.
radondöttrar, radioaktiva metalljoner. Vid sönderfallet avges
strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor och
orsaka lungcancer. Höga halter av radongas i inomhusluft är
därför en hälsorisk. Risken är särskilt stor för rökare.
Radon i inomhusluft kan komma från marken, från byggmaterial eller från radonhaltigt dricksvatten. Allmänt kan sägas
att i områden med genomsläppliga jordar och där berggrunden består av alunskiffer eller radioaktiva graniter är bebyggelsen särskilt utsatt för markradon. Radon syns inte och är
lukt- och smakfritt. För att upptäcka radon måste man mäta.
Mätning är relativt enkelt och görs under tiden 1 oktober –30
april (eldningssäsongen). Radongashalten mäts i Bequerel per
kubikmeter luft (Bq/m3).

där det förekommer grusigt grovsandigt isälvsmaterial. Området klassas som eventuellt högriskområde beträffande markradon. I övrigt består planområdet i huvudsak av berggrund
och morän mark med normal radioaktivitet. Radonhalten kan
variera mycket och höga halter kan lokalt förekomma även på
mark som ligger utanför högriskområde.
De rikt- och gränsvärden som finns för radon har fastställts i
samråd mellan olika berörda myndigheter. Gränsvärden hittar
man i föreskrifter, som är bindande, t ex Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar man i allmänna råd som t ex Socialstyrelsens
Allmänna råd om radon i inomhusluft.

Det går ett stråk i nord-sydlig riktning genom centrala Flen

		
					

INRIKTNING

Vid nybyggnad får radongashalten inte överstiga 200 Bq/m3. Gränsen för sanitär olägenhet i befintlig bebyggelse är 400 Bq/
m3 mätt som radongas. Det motsvarar något mindre än 200 Bq/m3 mätt som radondöttrar.
Område
Inomhusluft arbetsplatser

Gränsvärde (årsmedelvärde)
400 Bq/m3

Inomhusluft befintliga bostäder

200 Bq/m3

Inomhusluft vid nybyggnation

200 Bq/m3

Anmärkning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
2005:17 pdf 380Kb
Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS
2004:6 (M) samt SOSFS 1999:22
(M)
Boverkets författningssamling BFS
2006:12, BBR12

ÅTGÄRDER
I samband med detaljplaneläggning, bygglovprövning eller förhandsbesked bör en detaljerad radonriskbedömning göras. Särskilda krav kan komma att ställas på konstruktion och utförande av ny byggnad inom högriskområden, t ex genom utförande
av täta kabel- och rörgenomförningar samt väl fungerande ventilationssystem.
- Byggnadstekniska lösningar
- Tätning
- Tätskikt
- Förbättring av ventilation
- Installation av mekanisk ventilation
- Lufttryckspåverkande åtgärder
- Radonsug
- Radonbrunn
- Dräneringsledningar
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Orrhammaren

Taljasjön

Bjuren
Gårdssjön

Radonområde i Flens stad. Området klassas som eventuellt högriskområde beträffande markradon.
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Förorenade områden
Begreppet förorenade områden omfattar deponier, mark,
grundvatten eller sediment som är så förorenade att de kan
utgöra hot mot såväl människors hälsa som miljön. Markförfrån industrier och verksamheter. För verksamheter som pågår
har verksamhetsutövare uppmanats att utreda förekomst och
spridningsrisker. Föroreningar efter pågående eller nedlagda
i sediment, dvs i avlagringarna på botten i en sjö eller ett
men också i byggnader.
kan ha förorenats. En del av platserna har riskklassats enligt
MIFO (Metod för Inventering av Förorenade Områden).
(Klassningen görs utifrån vilken risk området kan utgöra för
människors hälsa och miljö. Riskklass 1 och 2 innebär Mycket stor risk respektive Stor risk och riskklass 3 och 4 innebär
Måttlig risk respektive Liten risk. Områden med hög risk (1
och 2) bör undersökas mer noggrant men områden med låg
risk (3 och 4) prioriters normalt inte för vidare undersökningar.) Se separat karta. Det gäller framför allt platser där det
tidigare bedrivits verksamhet som nu är nedlagd. Riskerna
har i första hand bedömts utifrån den bransch som verksamheten ingått i, vad som typiskt sett kan medföra risker. Några
verksamheter har sedan inventerats och riskklassats utifrån
platser har sanering skett. Det är framför allt på platser där

16(46)

verksamheter lagts ner eller byggnation skett på senare tid.
Sanering kan ske till olika nivå beroende på vad platsen har,
antal platser där förekomsten av föroreningar inte utretts. I
ningar med betydande risk. Vid undersökning av Gårdsjöns
bottensediment 1997, har bland annat höga halter av zink,
kvicksilver och koppar konstaterats.
Orrögatan - Bolmängsgatan behöver detta särskilt beaktas i
amband med olika slag av markingrepp i området. (Ur FÖP staden mellan sjöarna)
Inventeringsmetodik
Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering
och riskklassning av förorenad mark. Metoden kallas för
MIFO-modellen. MIFO-arbetet delas upp i tre faser. Naturvårdsverket har gett ut vägledning för inventering av förorenade områden. Rapport 4918 ”Metodik för inventering av
förorenade områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet
och vägledning för insamling av underlagsdata”.
Inventeringen är ett arbete som bedrivs i projektform både
via Naturvårdsverket. Den inledande delen med arkivsökning
och framtagning av bakgrundsinformation, betecknas som
FAS 1i MIFO-arbetet. Den utgör grunden för att bedöma om
nad plats. I det här skedet gör man även genomgång av kemikalieanvändningen för verksamheten som funnits på platsen
samt en bedömning av riskerna för olika exponerings- och
spridningsvägar som kan utsätta omgivningen för en hälsoeller miljörisk. Några exempel på frågor som ställs är:
heten hos dessa?
- Hur stor är den totala mängden av varje ämne och hur stora
ytvatten?
- Hur stort är områdets känslighet och skyddsvärde idag och i
framtiden?
- Hur stor är den samlade risken för människa och miljö som
objektet ger upphov till?
Efter dessa bl a desa frågor kan objektet inordnas i en av de
fyra riskklasserna som nämnts ovan.
När FAS 1 är genomgången kan man göra en bedömning
av vilka objekt som verkar ha behov av fördjupade undersökningar. I FAS 2 görs sedan rekognisering, geokartor,
provtagningsplan och översiktliga provtagningar för att få
ett bättre underlag för bedömningen av föroreningsnivåer
är en viktig aspekt för spridningen av föroreningarna. Hur
omfattande fältundersökningar som görs beror bland annat på

Foto: Ida Mangsbo, Sweco
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geologi, hydrologi samt hur homogen föroreningsspridningen
är. Oftast bestämmer ekonomin omfattningen.
Det sista skedet i arbetet är en ytterligare fördjupad provtagning för att ringa in de massor som måste åtgärdas på något
sätt. Man strävar då efter att klassa objektets massor efter
föroreningsgrad för att därigenom minimera kostnaderna för
deponeringar och behandlingar av den förorenade jorden.
Denna FAS 3 görs i samband med att beslut tas om sanering
av ett område och kan närmast räkans som en planläggning av
saneringsarbetet.

   

   INRIKTNING

Det är angeläget att det görs fördjupade markmiljötekniska undersökningar för de platser som identifierats som misstänkt
förorenade i Flens stad. Framförallt gäller detta vid ny eller ändrad detaljplan och vid bygglovsprövning inom gällande
detaljplan och speciallt för de utpekade förtätningsområden som kan vara förorenade. De geografiska områden inom staden
som idag har, enligt Länsstyrelsen, förorenade områden med riskklass 1 och 2 är Talja, Orrö, Centrum Norra, Centrum södra,
bjurtorp och Flensby. Dock kan kommunen ha gjort ytterligare undersökningar som kan skilja sig från Länsstyrelsens information.
Om en förorening upptäcks utanför de identifierade områdena skall Miljökontoret snarast underrättas oavsett om området
tidigare ansetts förorenat. Efterbehandling (sanering) av ett område är anmälningspliktigt, enligt miljöbalken 9 kap 6 §, samt
28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Följande riktlinjer/förslag ska gälla för Flens kommun, dess förvaltningar och bolag inom förorenade områden:
- Kommunen bör tillsammans med Länsstyrelsen vara kunskapsstöd och bistå verksamhetsutövare vid anmälning och påbörjande av efterbehandlingsåtgärder.
- Kommunen bör bedriva en aktiv tillsyn över förorenade områden och vid behov ställa krav på undersökningar och avhjälpande åtgärder.
- Kommunen ska samverka med Länsstyrelsen vid undersökningar och avhjälpande MIFO-klass 1 objekt utan verksamhetsansvariga, samt medverkar även i vissa fall vid avhjälpande av andra prioriterade MIFO-objekt.
- I detaljplanen ska föroreningsgraden bedömas och riskminimerande åtgärder beskrivas.
- Exploateringsavtal ska vid behov upprättas före antagande av en detaljplan. Avtalet skall säkra att efterbehandlingsåtgärder
utförs.

Potentiellt förorenade områden i Flens stad. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS

Gårdssjön

Orrhammaren
Taljasjön

Bjuren

Ej riskklassad

Liten risk

Måttlig risk

Stor risk

Mycket stor risk

Potentiellt förorenade områden
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Vattendirektivsarbetet
Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormerna
som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en
viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska
uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får
försämras, men ibland kan undantag göras.
Det är vattendelegationen i vattendistrikten som beslutar
vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för respektive vattenförekomst. Beslutsunderlaget tas fram av vattenmyndigheterna i samverkan med länsstyrelser, kommuner, vattenråd
och andra myndigheter och organisationer. I december 2009
beslutade vattendelegationerna i respektive vattendistrikt om

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.
Flen tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt, vars mål är att
vattnet inom distriktet skall ha uppnått god ekologisk och
kemisk status till 2015.

Sjöar och vattendrag med övergödningsproblem
Staden Flen ligger omgiven av fyra sjöar; Orrhammaren,
Taljasjön, Gårdsjön och Bjuren. Genom staden rinner
Flensån. Av dessa vattenförekomster har Orrhammaren och
enlighet med Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för
vatten. Både sjön Orrhammaren och Flensån har bedömts ha
måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive
kvicksilver). Den måttliga ekologiska statusen beror i båda
fallen på höga halter av näringsämnen som ökar risken för
för att Orrhammaren inte ska uppnå god ekologisk status år

2015 på grund av övergödningsproblematik. (VISS – vatteninformationssystem, 2013) Risk för att målet för god kemisk
status inte ska uppnås år 2015 gäller båda vattenförekomsterna. Länsstyrelsens analys av påverkanskällor indikerar att
båda vattenförekomsterna troligen är påverkade av utsläpp
(VISS – vatteninformationssystem, 2013). Troligtvis kommer utsläppen från dagvatten från tätorten samt tillförsel av
näringsämnen från omgivande marker. Det kan också vara så
att urlakning av föroreningar från potentiellt förorenade områden längs Flensån kan vara en bidragande orsak till detta. Se
Förorenade områden.
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Gårdsjön och Bjuren ligger söder om Flen, och är eller har
varit recipienter för det renade avloppsvattnet från Flens
avloppsreningsverk. Båda sjöarna är övergödda och Bjuren är
på väg att växa igen pga höga halter av fosfor och kväve.
Reningsverket har genomgående hög reningsgrad, men
ett stort inläckage av ovidkommande vatten till vattenled-

dagvatten från Flens stad och belastas därmed av ytterligare
föroreningar både i form av näringsämnen och tungmetaller.
Kommunen håller på att ta fram en VA-plan som beskriver
hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas i kommuen dagvattenpolicy, i syfte att minska negativ påverkan från
föroreningar i dagvatten på sjöar och vattendrag.

på ledningsnätet kan bräddning ske. Det innebär att orenat
avloppsvatten tillförs Gårdsjön. Sjön är även recipient för

INRIKTNING
- Kommunen ska verka för att tillförseln av kväve, fosfor och närsalter till vattendrag och sjöar minskar så att vattenkvaliteten förbättras.

ÅTGÄRDER
- För att minska ovidkommande vatten till reningsverken är det viktigt att ha saneringsplaner med åtgärder för att minska
problemet.
- Se ÅTGÄRDER Förorenade områden och ÅTGÄRDER Dagvatten.

Vattenskyddsområden och
grundvattentäkter
som används men det är ändå viktigt att belysa vattenskyddsområden och grundvattentäkter i detta dokument. Ett vattenskyddsområde är i Sverige ett av länsstyrelse eller kommun
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt. Vattenskyddsområde
är sedan 2010 också en typisk åtgärd och krav på kommunerna enligt Vattenmyndigheternas s k. Åtgärdsprogram. Syftet
med ett vattenskyddsområde är att långsiktigt säkerställa att
vattnet har en god kvalitet och därmed utgör en resurs som
vattentäkt för ett stort antal människor och verksamheter. I
Flen utgjorde fram till 1970-talet Taljasjön råvattentäkt för
Flens stad, men på grund av otillräcklig kapacitet i sjön,

Sjön Båven. Källa: Flens kommun

INRIKTNING

genom en trumma till Flensån och vidare till Gårdsjön.
Båven försörjer idag tätorterna Flen, Mellösa, Hälleforsnäs,
Skebokvarn och Sparreholm. Vattentäkten har inget skyddsområde med föreskrifter. Vattenverket i Flen är i behov av
upprustning då vattenkvaliteten inte är den bästa. Flens
kommun har beslutat att den framtida vattenförsörjningen ska
bestå av en överföringsledning mellan Katrineholm och Flen.
Vidare är det beslutat att Katrineholms nya vattenverk och
vattentäkt i Forssjö ska försörja Flens kommun. Flen Vatten
och Avfall AB har i uppdrag att utreda hur reservvattenfrågan ska lösas i samarbete med Katrineholms och Vingåkers
kommuner.

aktuella för reservvatten i Flens kommun men också i
grannkommunerna för att inte Flen ska vara sårbar vid en
eventuell krisstuation.
- Större områden i Flens kommun som rymmer skyddsvärda grundvattenförekomster bör skyddas mot ingrepp
och påverkan som t ex täkt av grus under eller nära
grundvattenytan. Inte heller bör verksamheter, t ex industrier, lager, upplag eller företag som kan innebära en
risk, lokaliseras till dessa områden om detta kan medföra
att förekomsterna i framtiden inte kan nyttjas för dricksvattenförsörjning.
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Båven

Forssjö vattentäkt

Vattentäkten sjön Båven försörjer Flen idag. I framtiden ska vattentäkt vid Forssjö försörja Flens kommun.

Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast
menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar,
tion av dagvatten i svensk lagstiftning. Dagvatten för med sig
områden som det passerar på dess väg mot vattendrag och
sjöar. Dagvattenhanteringen i staden bör lösas med hållbara
lösningar med öppna system och lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD). Dagvattenhanteringen kan även synliggöras genom anläggande av gröna tak dvs vegetationsbevuxna
tak, vanligtvis sedumarter och mossor.
I takt med ökade klimatförändringarna såsom exempelvis
ställer krav på placering av byggnader och annan infrastruklågpunkter.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har 2013 tagit fram
en rapport om skyfall, lokala avrinningsförhållanden och
extrema havsvattenstånd, ”Riskbild 2 Södermanland”. I Flen
ligheter till ytavrinning. Exempelvis framträder både Sveaparken och området norr om järnvägen. Dessa är beroende
av andra dräneringsvägar för att undvika vattensamlingar vid
skyfall. Ytavrinning från centrala Flen sker i första hand till

Gårdsjön och Bjuren men även till Flensån. I såväl nord-sydav järnvägsbankar och vägbankar. (Ur FÖP- staden mellan
sjöarna)
Genom nybyggnation och förtätning uppstår en ökad andel
hårdgjorda ytor i Flen. Det kan påverka förutsättningarna för
kunna hanteras i Flen. En ökad befolkning medför en ökad
Kommunen behöver, efter man tagit fram en dagvattenpolicy,
börja titta närmare på vilka åtgärder som kan vara lämpliga
att vidta i Flens stad där man har begränsade möjligheter till
ytavrinning.
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22(46)

INRIKTNING
- Kommunen ska ta fram en dagvattenpolicy i syfte att minska negativ påverkan från föroreningar i dagvatten på sjöar och
vattendrag (ex Flensån och Gårdssjön). Vad som är specifikt för Flens dagvattenhantering är viktigt att belysa i denna dagvattenpolicy och hur dagvattenfrågan ska lösas i planarbetet och i den befintliga stadsmiljön.
Dagvattenhanteringen i Flen ska sträva efter att:
- Skapa långsiktiga lösningar för god vattenkvalitet, stadsmiljö och kapacitet.
- Minska belastningen på miljön genom att dagvattnets föroreningshalter och flöden minskas och att åtgärder görs så nära
källan som möjligt.
- Hållbara lösningar med öppna system och lokalt omhändertagande av dagvatten.
- Nytänkande och synliga lösningar såsom gröna tak som en naturlig del av stadsbilden.
ÅTGÄRDER (exempel)
Principer för dagvattenhantering
- Angripa föroreningskällor. Vid planer och byggnation verka för alternativa byggnadsmaterial till koppar och zink samt i
möjligaste mån undvika obehandlat zinkmaterial i gatumiljö. Minska avloppsbräddningarna. Minska dagvattenmängder.
- Minska dagvattenmängder. I samband med nyexploateringar skall i första hand öppen dagvattenavledning och LOD väljas
då det finns tekniska möjligheter för detta. Uppmuntra fastighetsägare att införa LOD samt förespråka LOD i nya planer.
- Rening och krav. Dagvattnet kan renas lokalt med enklare metoder så som en enkel damm eller översilningsyta, eller i mer
komplexa dagvattenanläggningar som oljeavskiljare följt av damm eller motsvarande. I hårt belastade områden, såsom parkeringsplatser med stor omsättning på bilar eller trafikleder och vissa industriområden, bör det övervägas om oljeavskiljning,
filter i dagvattenbrunnar, eller annan rening av dagvattnet skall förordas i detaljplan.
- Drift och underhåll. Underhållsrutiner för dagvattenanläggningar. Vid slamtömning sker provtagning för bedömning av
massornas föroreningsgrad. Underhållsrutiner för tömning av dagvattenbrunnar och gatusopning. Gödsling av parkmark och
användning av kemiska bekämpningsmedel på kommunal mark skall ske på ett miljövänligt sätt. Vid klottersanering skall
sådana produkter väljas som ger minst påverkan på miljön. Vid underhåll av stolpar, räcken m.m. ska dessa målas med färg
som ger minst påverkan på miljön.
Riktlinjer för dagvattenhantering
- Vid nyexploateringar. Under detaljplanearbetet skall en förstudie med geoteknisk och geohydrologisk undersökning
utföras för att kunna avgöra vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig för området. Vid höjdsättningen skall hänsyn
tas till de förväntade klimatförändringarna. Följande ordning av riktlinjer skall gälla: 1. LOD 2. Öppen dagvattenavledning
3. Ledningsnät
- I befintligt bebyggda områden. Äldre bebyggda områden har oftast en konventionell avledning av dagvatten. Vid
sanering skall kombinerade avloppssystem byggas om till duplikatsystem.
- Allmän platsmark (gator, vägar, parkeringar). Det är av största vikt att dagvatten från trafikerade ytor genomgår
någon typ av rening innan vattnet släpps ut i recipienten, tex.: Dammar och oljeavskiljning med avstängningsanordningar
i händelse av olyckor. Gaturengöring och underhåll, för ett renare dagvatten. Tömning, enligt givna underhållsrutiner, av
gatubrunnar för dagvatten. Diken och översilningsytor vid gator för att rena och fördröja dagvatten.
- Allmän platsmark (torg, parker, grönytor). Dagvatten på allmän platsmark som t.ex. parkmark och grönytor skall ses som
ett naturligt förekommande element och en kvalitet för staden.
- Privat mark. Separerad avledning av spill- och dagvatten. Där förutsättning finns förespråkas LOD.
- Industriområden. Vid tillsyn och prövning av en verksamhet skall, där behov finns, krav ställas på dagvattenhanteringen
enligt Miljöbalken. Bensinstationer skall ha separat oljeavskiljning för dagvattnet. Detta är kopplat till risk- och sårbarhetsfaktorer som rör Förorenade områden samt Miljö- och hälsopåverkande verkamheter.
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Översvämningsbenägna områden
Enligt Statens Geotekniska Institut, SGI, kommer klimatförändringens följder såsom ökad nederbörd, höjd grundvattenatt föroreningar lättare utlakas och sprids. Sambandet mellan
klimatet och egenskaper hos mark och vatten är stor. Översvämningar, ras, skred och erosion är problem som alla kan
relateras till klimatet.

och partikelbundna föroreningar spolas med det ytliga vattnet
eller att dessa föroreningar sköljs ur marken och förs via mark
och grundvattentransport ut i vattendrag eller till dräneringsrör som leds till vattendragen direkt eller via reningsverk.
Extrema regn leder till snabbare transport av vatten och däri
lösta ämnen genom marken, vilket kan ge föroreningspulser
till yt- och grundvatten. När det regnar mycket blir marken
mättad. En vattenmättad mark tar inte upp exempelvis utspillda petroleumprodukter, utan de kan rinna vidare över större
områden. (Ur FÖP- staden mellan sjöarna).

En översvämningskartering togs fram år 2011 som underlag
till fördjupningen. Utredningen har avgränsats till översväm-

i Flens stad, ingår ej i studien. I utredningen beskrivs vilka
uppträder översvämningar på de låglänta områdena. Ett av
dessa är området vid Orrögatan - Bolmängsgatan. Sannolikheten för översvämning beräknas till 63 procent eller högre
under en 100-årsperiod. Området har dåliga grundläggningsförhållanden. Långt tillbaka utgjordes det av kärr som sedan
fyllts upp och i slutet på 1960-talet uppfördes de fyra industribyggnaderna på Bolmängen. Fyllnadsmassorna består i
huvudsak av lerig friktionsjord, sten och block.Det är osäkert

kommer ut i Gårdssjön och Valdemaren.
den är Bjurendalen i sydvästlig riktning från sjön, våtmarker utmed Flensån samt Orrestaö. (Ur FÖP- staden mellan
sjöarna).

Skyfall

-

Länsstyrelsen i Södermanlands län har 2013 tagit fram en rapport om skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema
havsvattenstånd, ”Riskbild 2 Södermanland”. Rapporten är
framtagen i samarbete med SMHI som ett planeringsunderlag
för att underlätta arbetet med klimatanpassning inom fysisk

Foto Jenny Fredriksson, Sweco
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planering. Baserat på mätningar vid meteorologiska stationer
har extrem korttidsnederbörd beräknats för olika återkomsttider och varaktigheter för att peka ut områden som riskerar att
översvämmas vid kraftiga skyfall.
I Flen indikerar analysen flera större områden med begränsade möjligheter till ytledes dränering. Exempelvis framträder
både Sveaparken och området norr om järnvägen som är
beroende av andra dräneringsvägar för att undvika vattensamlingar vid skyfall. Ytavrinning från centrala Flen sker i
första hand till Gårdsjön och Bjuren men även till Flensån. I
såväl nord-sydlig som i öst-västlig riktning finns avdelningar
på grund av järnvägsbankar och vägbankar. (Ur FÖP- staden
mellan sjöarna).

Markområden med stor sannolikhet för översvämning
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för översvämningar beräknas till 63 procent eller
högre under en 100-årsperiod, bör det inte tillkomma
någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader
som garage och uthus.

Markområden med låg sannolikhet för översvämning

Endast i områden som inte hotas av 100-årsflöde (och
1000-årsflöde) bör riskobjekt och samhällsfunktioner av
betydande vikt lokaliseras. Rekommendationerna föreslår var
man kan bygga utan att vidta särskilda förebyggande åtgärder
med avseende på höga flöden. I de fall man önskar använda
översvämningshotad mark till annat än vad som rekommenderas bör en riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder
som behöver vidtas för att begränsa konsekvenserna av
höga flöden.

I områden som hotas av 100-årsflöde, d v s där sannolikheten

    

   INRIKTNING

Områden med 100-årsflöde redovisas på separat karta. I Flens kommun kommer följande rekommendationer att tillämpas:
- I områden som hotas av 100-årsflöde bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader
som garage och uthus samt anläggningar för lek, friluftsliv och rekreation inom områden som omfattas av översvämningsrisk.
- Om man önskar använda marken till andra funktioner än de rekommenderade bör en riskanalys genomföras. Riskanalysen
ska klargöra om och i så fall vilka åtgärder som är rimliga att vidta med avseende på risken för översvämning, typ av byggnad, kostnader mm.
- Utifrån den översvämningskartering som finns och vetskapen om att det kan finnas markföroreningar i området utmed
Orrögatan-Bolmängsgatan behöver detta särskilt beaktas i samband med olika slag av markingrepp i området.
- Inom området norr om järnvägen som riskerar att översvämmas vid extrem nederbörd finns både skola och större industri.
Det är angeläget att skydda dessa områden från allvarliga konsekvenser som kan bli följd av översvämning. En åtgärdsplan
behöver därför tas fram där problematiken studeras ytterligare och konkreta åtgärder föreslås.

ÅTGÄRDER
- Permanent invallning. Inom områden som återkommande drabbas av översvämningar kan en permanent vall vara det
enklaste sättet att skydda sig. Vid anläggande av en permanent invallning är det viktigt att ha kontroll över tänkbara orsaker
till läckage genom vallen. Annars kommer man snart att, enligt principen kommunicerande kärl, ha lika högt vatten innanför
som utanför vallen.
- Temporär vallbyggnation. För att minska skadeverkningarna vid en översvämning kan tillfälliga vallbyggnationer vara
nödvändiga. Tillfälliga barriärer kan antingen komplettera eller ersätta permanenta vallar.
- Jordvallar. Tillfällig jordvall är ett alternativ om lämpliga fyllnadsmaterial finns inom rimligt avstånd från området som
ska skyddas. Vallarna kan till exempel byggas av morän och erosionsskyddas med presenningar eller sten.
- Tubvall. Tubvallen är en relativt snabb invallningmetod som kan etableras av endast två personer. Vallen består av luftfyllda tuber av förstärkt PVC. På yttersidan tuben finns en plastkappa som tätar mot marken och förankrar konstruktionen
genom att vattnets tryck mot kappan håller tuben på plats
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Skredriskområden
Skred och ras är exempel på snabba rörelser i jord eller berg
som kan orsaka stora skador dels på mark och byggnader
inom det drabbade området, dels inom nedanförliggande
markområden där massorna hamnar. Ett skred eller ras är i
många fall en följd av en naturlig erosionsprocess, men kan
också utlösas av mänskliga ingrepp i naturen. En gemensam
nämnare är att både skred och ras kan inträffa utan förvarning
och att de ofta initieras av intensiv nederbörd som kan öka
portrycket och sänka jordens skjuvhållfasthet. En ökad nederbörd påverkar jordars stabilitet negativt och ökar faran för
skred och ras genom att ett ökat vattentryck i markens porer
minskar hållfastheten.
Grundvattenförändringar påverkar portrycket i jorden. Ökad
nederbörd kan också leda till ökad avrinning och erosion som
påverkar släntstabiliteten negativt.

visar att översvämningsbenägna områden går in i skredriskområdet. Det kan innebära att ett skred kan utläsas vid en
översvämning om markens stabilitet inte är tillfredsställande
vilket i sin tur kan frigöra eventuella föroreningar i marken
till sjön Bjuren.

En översiktlig skredriskkartering gjordes för Flens kommun
år 1996. Av den framgår att det inom en cirka 50 meter bred
zon intill sjön Bjurens västra sida omfattas av skredrisk. För
villorna i Kvarteret Venus som är belägna inom riskområdet har det efter ytterligare stabilitetsutredning visat sig att
markstabiliteten är tillfredsställande. På fastigheten Kapseln 3
där kommunens reningsverk är beläget är marken så instabil
så att området till exempel inte kan utnyttjas för slamupplag.
(Ur FÖP- staden mellan sjöarna).

INRIKTNING
- Inom det svartstreckade området (se separat karta) rekommenderas detaljerade stabilitetsutredningar där sådana inte har
genomförts tidigare. Gäller ej villorna i kvarterat Venus där ytterligare utredning visat att markstabiliteten är tillfredsställande. Det ska dock förtydligas att det idag inte råder omedelbar skredrisk inom svartstreckade området, men att samtliga
kvarter ej är utredda tillräckligt för att helt klassa dem som stabila. Gäller ej kv Venus.
- Inom det rödstreckade området (se separat karta) är marken så instabil att området exempelvis inte kan utnyttjas för slamupplag. Här ligger reningsverket.

ÅTGÄRDER
- Utplacering av erosionsskydd längs vattendrag.
- Avlastning genom avschaktning.
- Förstärkning genom stödfyllning, kalkpelare och jordspikning.
- Minskning av portryck/grundvattennivå.
Åtgärder som kan vara aktuella i slänter av morän:
- Anläggning av dräneringssystem.
- Etablering av vegetation.
- Avledande dammar.
Åtgärder som kan vara aktuella för att förebygga erosion i vattendrag.
- Anläggning av erosionsskydd på slänter längs vattendrag.
- Erosionsskydd av stränder genom strandfodring eller vegetation.
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Observationsavstånd till hälso- och
miljöpåverkande verksamheter

Med hälso- och miljöfarlig verksamhet avses all användning
av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat
sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten,
eller annan risk för olägenhet för människors hälsa
och miljö. Störningarna varierar med typen av verksamhet.
Miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken.
I Flens kommun finns ca 80 anläggningar med miljöfarlig
verksamhet, som är så stora att de är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. Av dessa är 21 belägna i
Flens tätort och återfinns inom planområdet för FÖP-staden
mellan sjöarna.
Utöver detta finns ca 250 mindre anläggningar som också
behöver regelbunden tillsyn (flertalet är jordbruk). Exempel
på tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar är stora
jordbruk, större avloppsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsupplag, industriella processer av olika slag, livsmedelsindustrier, förbränningsanläggningar, skjutbanor mm. Exempel
på sådana verksamheter i Flen är Flens avloppsreningsverk,
Unilever Produktion AB och återvinningscentral Frutorp.
Boverket har utarbetat allmänna råd, Bättre plats för arbete Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och
säkerhet, Allmänna råd 1995:5, tillsammans med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen. I rapporten
rekommenderas riktvärden för skyddsavstånd kring miljöfarliga verksamheter. Dessa är dock ej bindande. Boverket
har uttryckt tveksamhet kring råden, men något aktuellare
material finns ej tillgängligt. Att helt följa dessa råd skulle
innebära t. ex. att Flen inte kan planera för ny bebyggelse i
flera områden där miljö- och hälsopåverkande verksamheter
finns. Bättre plats för arbete rekommendarer t .ex. att skyddsavstånd, gällande reningsverk, ska vara 1 km.
Flens kommun har därför valt att arbeta med så kallade observationsavstånd. Syftet med detta är att man i samband med
exempelvis exploateringar ska uppmärksamma riskerna och
vidare utreda vad man bör ta hänsyn till och åtgärda innan
området runt den hälso - och miljöpåverkande verksamheten
kan bebyggas med exempelvis bostäder och kontor. Observationsavståndet ska bestämmas utifrån lokala förhållanden så
som topografin, störningar från buller, lukt, olycksfallsrisker
vid explosion, brand och andra utsläpp av tillfällig karaktär
samt hälsorisker på längre sikt.

INRIKTNING
- Vid detaljplanläggning och planering av bostäder,
kontor mm ska det vara möjligt att i varje enskilt fall
göra bedömningar vilket observationsavstånd (skyddsavstånd) som ska gälla för en hälso- och miljöpåverkande verksamhet utifrån lokala förhållanden så som
topgrafin, lukt, störningar från buller, olycksfallsrisker
vid explosion, brand och andra utsläpp av tillfällig karaktärsamt hälsorisker pålängre sikt. Eftersom verksamheten kan ändras bör man titta på aktuell information.
- Observationsavstånd (skyddsavstånd) vid planläggning bör bedömas långsiktigt och allsidigt vilket
innebär att man bör se på områdets möjligheter att
fungera även när verksamheter förändras. De observationsavstånd (skyddsavstånd) som ursprungligen ansetts
lämpliga måste vara tillräckliga också när markanvändningen eller verksamheten ändrar karaktär. Observationsavståndet (skyddsavståndet) bör även beaktas för
att garantera industrins utvecklingsmöjligheter och inte
bara skydda tillkommande bebyggelse i närheten av
området.
- En viktig faktor för bedömning av observationsavstånd (skyddsavstånd) är anläggningens storlek. Vissa
branscher uppvisar stora variationer medan andra är
mycket mera lika varandra i storlek. På grund av olika
förutsättningar kan observationsavståndet (skyddavståndet) variera på olika sidor av den farliga eller
störande verksamheten. Lokala förhållanden med
avseende på t.ex. geologi och klimat, kan motivera en
anpassning av observationsavståndet (skyddsavståndet)
i det enskilda fallet.
- Vid klagomål från boende i nybyggda bostäder
angående störningar från befintliga verksamheter, kan
det ställas krav på byggherren av bostäderna i efterhand, även om det beror på brister i planeringen. Enligt
Miljöbalkens 2 kap 3 § är det verksamhetsutövaren som
orsakar störningen som är skyldig att vidta de åtgärder
som beövs för att förebygga, hindra eller motverka att
olägenhet för människors hälsa eller miljö uppstår. Det
gäller även om verksamheten varit etablerad på platsen
långt innan bostäderna tillkom.
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1. Volvo Parts AB
2. Kefa Drytech AB
3. Flens avloppsreningsverk
4. Unilever Produktion AB
5. Deponin Frutorp
6. GB:s avloppsreningsverk
7. Återvinningscentral Frutorp
8. Flens Pistolskytteklubb och Flens skyttegille
9. Flens MC Club
10. MMW AB
11. Momento AB
12. Nobina Sverige AB
13. OKQ8
14. Precima Production AB
15. Preem AB
16. Rindi Flen AB
17. Slammellanlager Frutorpstippen
18. Statoil Flens bensinstation
19. Statoil Logistik
20. Statoil, Flen fordonstvätt & butik
21. Stenhammars godsförvaltning

Miljö- och hälsofarliga verksamheter

7

5
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Skyddsavstånd djur
två gårdar med djuranläggningar, Skiringe gård och Stenhammars slott, som delvis ligger inom planområdet. Djuranläggningar kan ge upphov till störningar i form av lukt, allergier,
djurgårdar i hela kommunen. Av dessa är runt 100 hästgårdar
med totalt cirka 1 000 hästar, 43 mjölkgårdar och 60 gårdar
svingårdar, en hönsgård och två kycklinggårdar.
Klass 1 = över 200 djurenheter
Klass 2 = 100-200 djurenheter
Klass 3 = 30-100 djurenheter
Hästhållning
Med den redan starka ställning hästnäringen såväl i länet
riktvärden i syfte att hantera hästar i den fysiska planeringen.
I såväl Sörmland som i Flens kommun innebär den pågående omstruktureringen av lantbruket att många av de mindre
gårdarna läggs ned, blir fritidshus eller hästgårdar. Samtidigt som nötkreaturen minskar i antal ökar antalet hästar.
Hästhållningen berör även andra allmänna intressen som till
exempel tillgången till rekreationsområden och säkerställandet av goda och sunda livsmiljöer.
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Förslag på indelning av hästanläggningar i samband
med fysisk planering:
- Större anläggningar med 30 till 100 hästar
- Medelstora anläggningar med 10 till 30 hästar
- Mindre anläggningar med upp till 10 hästar
Bedömningsunderlag
i glesbyggda områden än i tätbebyggda områden. Faktorer
som bör vägas in vid bedömning av en hästanläggnings påfungera somvägledning i det enskilda fallet och med hänsyn
till lokala förhållanden.
INRIKTNING
Skyddsavstånd enligt Boverkets allmänna råd
”Bättre plats för arbete” bör uppfyllas. Riktvärdet

ler att effekten av skyddsavståndet uppnås genom särskilda
regler. Ny bebyggelse som behövs för gårdens drift eller
vid generationsskiften kan tillåtas inom skyddsområdet.
I områden med samlad bebyggelse bör följande
principer angående skyddsavstånd för hästhållning tillämpas:
Vid C-anläggningar eller större bör skyddsavståndet från

Foto: Jenny Fredriksson, Sweco
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bostäder, skolor o dylikt vara 200-500 meter till stall och
gödselhantering och minst 200 meter till område där hästar
vistas. Intresset av stabila förhållanden och goda utvecklingsmöjligheter för dessa verksamheter måste tillmätas
stor betydelse i planeringen.
Vid större anläggningar (30-100 hästar) bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o dyl. vara minst 200 meter till
område där hästar vistas. För denna typ av anläggningar
bör intresset av stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för verksamheten beaktas. Därför bör risken för
olägenheter i form av lukt, flugor etc. bevakas.
Vid medelstora anläggningar (10-30 hästar) bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o dyl. vara minst 100-200
meter till stall och gödselhantering och minst 50-100 meter
till område där hästar vistas.
För dessa anläggningar, som ofta drivs i kommersiellt
syfte, bör intresset av stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för verksamheten beaktas.
För mindre anläggningar (1-10 hästar) bör behovet av
skyddsavstånd grunda sig på en bedömning av de lokala förhållandena i varje särskilt fall. Vid nybyggnad av
bostadshus i närheten av hästanläggning bör dock minsta
avstånd till stall/gödselanläggning vara minst 100 meter
och till hagar, ridstigar och dylikt minst 50 meter. Vid nyetablering av stall i tidigare ”hästfritt” område, bör avstånd
enligt medelstora anläggningar tillämpas,

1 djurenhet =1 häst med föl upp till 6 månader,
1 ko, 2 ungnöt, 10 slaktsvin, 100 fjäderfän.
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Farligt gods
”Farligt gods” är samlingsnamnet för ämnen som kan skada
människor, miljö, egendom eller annat gods om det inte hanteras rätt under transporter. Exempel på farligt gods är ämnen
och varor som kan vara explosiva, brandfarliga, giftiga,
frätande, smittförande eller radioaktiva. Dagligen transporteras stora mängder farligt gods på vägar och järnvägar genom
kommunen. Transport av farligt gods på väg och järnväg
regleras av lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods samt av bestämmelserna för transport
av farligt gods på väg (ADR) och järnväg (RID).
Totalt transporteras 13 miljoner ton farligt gods på svenska
vägar och järnvägar varje år. Det motsvarar tre procent av allt
transporterat gods. Cirka 10 miljoner transporteras på väg,
varav huvuddelen körs på en begränsad del av vägnätet, företrädesvis på vägar och gator av hög standard. Resten, cirka 3
miljoner ton, transporteras på järnvägen. Transportsträckorna
på järnväg är i regel betydligt längre än på väg, vilket innebär
att cirka en tredjedel av allt transportarbete av farligt gods på
land sker på järnväg, som är det allra säkraste av alla transportslag.
Efter samråd med berörda myndigheter beslutar länsstyrelsen
om vilka vägar som rekommenderas för transporter av farligt
gods. I Flens kommun har länsstyrelsen rekommenderat följande vägar för transporter med farligt gods inom området för
den fördjupade översiktsplanen:
Primära transportleder: Väg 55 och 57.
Sekundär transportled: Väg 687 mot Mellösa och Hälleforsnäs.
Kommunen har ställt i ordning en plats för tillfällig uppställning av fordon med farligt gods vid Talja Norra industriområde i Flen. På Västra stambanan och TGOJ-banan transporteras farligt gods genom Flen. Eventuellt kan det komma att
behövas ytterligare en plats för farligt gods när förbifarten
byggs, men det måste kommunen utreda tillsammans med
Länsstyrelsen i sådana fall.
Det finns inga detaljerade nationella rekommendationer eller
riktlinjer vad gäller riskhänsyn i planprocessen intill vägar
och järnvägar med transporter av farligt gods. De centrala
myndigheterna (MSB, Trafikverket och Boverket) har dock
gett ut flera rapporter och vägledningar som bör beaktas vid
planering. Flens kommun har vid planläggning tagit hänsyn
till Trafikverkets riktlinjer om säkerhets- och skyddsavstånd.
Trafikverket och MSB anser att ny bebyggelse generellt inte
bör tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägens spårmitt. Dock kan här finnas verksamhet som inte är störningskänslig.
Länsstyrelsen i Stockholm har utifrån de centrala myndigheterna vägledningar och rapporter tagit fram rapporten
Riskhänsyn vid planläggning av bebyggelse - människors
säkerhet intill vägar och järnvägar med transporter av farligt
gods. Här ges rekommendationer för hur riskhänsyn i planprocessens olika planer i anslutning till vägar och järnvägar
med transporter av farligt gods. Avseende markanvändning,
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skyddsavstånd och riskbedömning i den fysiska planeringen
intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods
rekommenderas att Flens kommun kan använda dessa. Rekommendationerna innebär att risken för en olycka beaktas
i planprocessen för områden inom 150 meter från vägar och
järnvägar med transporter av farligt gods. Rekommendationerna delas in i kvartersmark i zonerna A, B och C. Se
förklarande bild nedan.

zon B och C är 25 respektive 50 meter. Avståndet mäts från
närmaste spårräls.

Transport på järnväg
För järnväg gäller att rekommenderad kvartersmark inom
zon A tillåts fram till närområdet av spåret medan de minsta
rekommenderade skyddsavstånden för markanvändning inom

Kortare avstånd kan accepteras efter åtgärder och om en
riskanalays visar att risken är acceptabel.

				

Transport på väg
För väg gäller att rekommenderad kvartersmark inom zon A
tillåts fram till närområdet av transportvägen medan det minsta rekommenderade skyddsavstånden för markanvändning
inom zon B och C är 40 respektive 75 meter. Avståndet mäts
från närmaste vägbanekant.

INRIKTNING

- Vid planering av markanvändning inom 150 meter från primär transportled för farligt gods ska en särskild bedömning av
risksituationen göras, som visar att riskerna är acceptabla.
- För transportkrävande verksamheter ska transporter av farligt gods på väg utredas i en riskanalys som vägs in i lämplighetsprövningen respektive utformning av planen.
- Transporter till Flens centrala delar hänvisas till norra infarten vid Talja från väg 55 och via väg 681 till centrum.
- En riskbedömning/riskanalys bör användas som beslutsunderlag avseende var bebyggelse lokaliseras, vilken markanvändning som är lämplig samt vilka eventuella säkerhetsåtgärder som krävs.
- Kommunens målsättning på sikt är att primära transportleder för farligt gods skall dras utanför tätorterna där så är möjligt.
Dessutom bör särskilda åtgärder vidtas för att skydda större vattentäkter från utsläpp vid eventuella olyckor med farligt
gods. Följderna av eventuella olyckor med transporter av farligt gods ska alltid beaktas vid planläggning och bygglovpröv
ning i anslutning till järnvägarna och primära transportleder.
ÅTGÄRDER
Riskhänsyn i den fysiska planeringen kan mynna i förslag på säkerhetsåtgärder som kan hänföras till följande principiella
grupper:
Lokalisering - Lokaliseringsprincipen innebär att riskobjekt respektive skyddsvärda objekt lokaliseras på lämpliga plaster i
förhållande till befintliga verksamheter. Den kan användas när man ska bestämma vilka delar av kommunen som ska bebyggas
med handel, bostäder, industri.
Skyddsavstånd - Genom att upprätta ett skyddsavstånd mellan riskobjekt och skyddsvära objekt kan tillräcklig riskminskning
uppnås.
Utformningsåtgärder - Utformningsåtgärder avser hur tomter disponeras, hur byggnader planeras och utformas samt hur
marken anordnas. Åtgärderna kan minska såväl konsekvenserna av som sannolikheten för olyckor.
Tekniska åtgärder - Genom tekniska åtgärder, exempelvis branskyddad fasad, kan huvudsakligen konsekvenserna av en
olycka minskas.
För möjliga riskreducerande skyddsåtgärder se Riskhänsyn vid planläggningav bebyggelse - människors säkerhet intill vägar
och järnvägar med transporter av farligt gods, Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Farligt gods klass

Förklaring/exempel

Klass 1

Explosiva ämnen och föremål/Ammunition, raketer

Klass 2

Klass 2.1 Brandfarliga gaser/Gasol
Klass 2.2 Icke brandfarliga, icke giftiga gaser
Klass 2.3 Giftiga gaser/ Svaveldioxid, ammoniak

Klass 3

Brandfarliga vätskor/Bensin

Klass 4

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen etc.,
4.2 självantändande ämnen samt
4.3 ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

Klass 5

Klass 5.1 Oxiderande ämnen/Väteperoxid
Klass 5.2 Organiska peroxider

Klass 6

6.1 Giftiga ämnen
6.2 smittoförande ämnen

Klass 7

Radioaktiva ämnen

Klass 8

Frätande ämnen/Svavelsyra, salpetersyra
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Rekommenderade skyddsavstånd mellan led för farligt gods och kvartersmark. Riskbedömning genomförs inom 150 meter.

Taljasjön

Bjuren

55

Vägar och järnvägar rekommenderade för farligt gods i Flens stad samt riskhanteringsavstånd. Brun ruta uppe i
Taljaområdet visar uppställningsplats för farligt gods.
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Utryckningsvägar
Trafiknätet för utryckningstrafik indelas efter den huvudsakliga trafikuppgiften i :

kvartersgator samt vissa delar av gång- och cykelvägnätet
och bussgator. I lagar, förordningar och föreskrifter behandlas
utryckningstrafiken. Några av dessa är Förordning (201:651)
om vägtrafikdefinitioner, Trafikförordningen, Plan- och
bygglagen och Vägmärkesförordningen.

- Primärt utryckningsnät
- Sekundärt utryckningsnät
- Övrigt utryckningsnät
Det primär utryckningsnätet omfattar större delen av biltrafikens huvudnät samt anslutningsgator till sjukhus och
vårdhem, brandstation och andra väl frekventerade målpunkter för räddningsfordon. Det sekundära nätet omfattar
övriga delar av blandtrafiknätet utom gator för gångfart. Det
övriga utryckningsnätet omfattar gator med gångfart, vissa
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    ÅTGÄRDER
- Tydliggör utryckningstrafikens förutsättningar i VGU (Vägar och gators utformningar).
- Behandla de olika utryckningsgrupperna separat (polis, brandkår och ambulans).
- Peka ut ett utryckningsnät.
- Ge alternativ vid broöppning och fällda bommar vid järnvägsövergång.
- Gör omledningsplaner.
- Klarlägg hur trånga sektioner ska hanteras.

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält bildas kring kraftledningar och transformatorer. Magnetfältens utbredning ökar med strömstyrkan,
men minskar snabbt med avståndet från källan. Det finns
misstankar om ett samband mellan starka magnetfält och
cancer, men idag saknas allmänna råd eller gränsvärden för
allmänhetens exponering. Däremot rekommenderar centrala myndigheter försiktighet med bebyggelse i närheten av
magnetfält.
Sedan 1980-talets början har mobiltelefonnätet byggts ut i
Sverige med härtill hörande radiolänkar, antennmaster och
basstationer. Utbyggnaden har medfört att oron ökat bland
allmänheten för hälsorisker till följd av strålning från olika
antennbärare.
Dagens forskning har inte kunnat finna belägg för att strålning i antennbärarnas närhet är farlig. Svenska centrala
myndigheter bedömer att radiovågor från mobiltelefoni inte
innebär någon risk ur strålningssynpunkt.
Det finns ändå anledning att ta allmänhetens oro på allvar och
respektera den så långt det går inom ramarna för nuvarande
lagstiftning.
I kommunens norra del finns ett mastfritt område. Den kraftledning som finns inom planområdets nordvästra del ska på
sikt markförläggas.

INRIKTNING
- Nya kraftledningar och elektriska anläggningar bör
placeras och utformas så att exponeringen
av magnetiska fält begränsas. Strålskyddsinstitutets råd
och regler för elektromagnetiska fält skall tillämpas vid
planläggning och tillståndsprövning.
- Luftledningar inom tätorterna bör läggas om
till markförlagda kablar.
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Del 2. Risk- och sårbarhetsbedömning av Flens stad
I del 2 av Risk- och sårbarhetsbedömning av Flens stad görs en övergripande risk- och sårbarhetsbedömning av varje geografiska
område inom planområdet. I del 1 redovisas hur kommunen ska förhålla sig till de olika faktorerna och vilka åtgärder man kan
vidta. Längst bak i detta dokument redovisas kartor med alla risk- och sårbarhetsfaktorer som identifierats inom planområdet med
tillhörande teckenförklaringar.

Bebyggelsen från centrum och utåt
Centrum, Norra och Nybble
Kommunen planerar för förtätning i kvarteren Städet, Parken,
Lästen och Hörnjärnet med i första hand flerbostadshus med
möjlighet till handel och verksamhet i bottenplanet.
Enligt Länsstyrelsen i Södermanland har man identifierat 1
plats inom kv. Lästen, 5 platser inom kv. Städet och 2 i kv.
Parken som kan vara potentiellt förorenade.
Inför detaljplanearbetet för dessa fastigheter måste en översiktlig markundersökning utföras för att få en bättre bild av
föroreningssituationen i jord och sediment i området. (Kommunen bör dock titta på vilken information Länsstyrelsen
redan har kring området.) Utifrån vad den miljötekniska
markundersökningen visar på att platserna innehåller för
föroreningar kan en bedömning göras om risker för människors hälsa och/eller miljön föreligger inom fastigheterna.
Kompletterande provtagningar kan komma att behövas som
möjliggör en säkrare bedömning av fastighetens lämplighet
för bostadsändamål. Massor från området bör inte hanteras
utan vissa restriktioner i det fall schaktning skulle behöva
utföras. Bortschaktade massor med oacceptabelt höga halter
föroreningar bör transporteras till lämplig deponi eller annan
mottagningsanläggning.
Inom centrum norra har analys visat att området norr om
järnvägen svämmar över vid kraftiga skyfall. Här blir det
viktigt att vid detaljplanläggning säkerställa hur dagvattenhanteringen ska komma till rätta med dessa problem. Då området består av potentiellt förorenade områden riskerar dessa
föroreningar att eventuelt lakas ur och sprida sig ytterligare
till närliggande områden.
Kvarteren Hörnjärnet, Lästen och Städet ligger inom riskhanteringsavståndet 150 m för farligt gods på järnväg. Här passar
det utmärkt att lägga bostäder vilket kommunen föreslagit.
Förtätningsområdet i södra delen av kv. Lästen ligger inom
riskhanteringsavståndet 50 m (zon B) för farligt gods på
järnväg. Det innebär att här bör kvartersmark för exempelvis bilservice, industri, kontor, lager, parkering, handel för
sällanköpshandel eller tekniska anläggningar föreslås vid
detaljplanläggning för att klara riktlinjer för farligt gods på
järnväg. Inga bostäder bör förekomma i denna del.
Kvarteren Städet ligger också inom högriskområde för radon.
Vid upprättande av ny bebyggelse som bostäder bör åtgärder
vidtas som finns på sidan 14 under Radon.
Från vägtrafiken i Flens stad är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är dimensionerande. Fastigheter belägna i direkt

anslutning till Norra Kungsgatan och Drottninggatan, har idag
i många fall överskridna riktvärden på den sida av tomten
som vetter mot vägen. Den beräknade trafikökningen förväntas vara relativt låg och ljudnivåerna från vägarna kommer att
öka, dock i en begränsad omfattning. Vid detaljplanering av
nya bostäder i kv. Hörnjärnet, Parken, Lästen och Städet bör
det säkerställas i planen att den slutliga bebyggelsen genom
yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets
byggregler uppfylls. Se Boverkets allmänna råd, 2008:1.
Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och
att yttre åtgärder kan utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå
utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas samt att 70 dBA
maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.
Kommunen föreslår att ny bebyggelse bör anpassas till en
mer ordnad kvartersstruktur i Centrum, norra. Detta tillsammans med att kvarteren ligger centralt skapar förutsättningar
för att göra avsteg från huvudregeln i Boverkets Allmänna
råd 2008:1. Se Förutsättningar för att kunna göra avsteg från
huvudregeln (väg och spårtrafik) samt Principer för intresseavvägning (väg- och spårtrafik). Allt detta innebär att något
högre ljudnivåer kan accepteras i centrala delar av staden.
Det bör dock poängteras att befintliga bullerskyddsskärmar
inte har tagits med i beräkningarna vilket kan leda till att
bullernivåerna överskattas i vissa områden.
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med
huvuddelen av sträckan, med undantag de fastigheter som är
belägna väldigt nära järnvägen, framför allt vid Flens station
och dess närhet. Riktvärden för maximala ljudnivåer överskrids dock idag vid de flesta fastigheter som angränsar direkt
till Västra Stambanan. För prognosåret 2030 så förväntas persontrafiken öka endast marginellt på spåren och för sträckan
Kolbäck – Oxelösund även minska. Godstrafik däremot förväntas öka markant vilket kommer leda till allt fler fastigheter
utmed järnvägen kommer utsättas för högre ekvivalenta och
maximala nivåer.
Inom Centrum Norra återfinns 3 miljö- och hälsopåverkande
verksamheter som är B-anläggningar. Det är viktigt att i detaljplaneskedet även titta på om klagomål förekommit kring
dessa verksamheter från boende i området. Beroende på hur
situationen ser ut kan åtgärder för dessa verksamheter behöva
vidtas.
Inom Nybble finns planlagd mark för 5-7 villatomter vid
Hagagatan och Malmgatan i norra delen av Nybble. I övrigt
anses området utbyggt. Inga risk- och sårbarhetsfaktorer har
identifierats inom detta område förutom två lågpunkter som
drabbas av översvämning vid kraftiga skyfall och ett förorenat område som riskklassat till Risklass 3.
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Risk- och sårbarhetsfaktorer för Centrum, Norra och Nybble

Centrum, södra och Salsta
Planen föreslår att den nya bebyggelsen inom centrum södra
bör innehålla en blandning av bostäder, handel och kontor.
Vid kraftiga skyfall kan norra delen av Centrum södra drabbas av stora vattenansamlingar på djup större än 1 m vilket
kan orsaka översvämningar. Söder om järnvägen och öster om
rats, varav ett område ligger inom riskklass 2. Vid detaljplanläggning bör en fördjupad markundersökning göras för att
få en bättre bild av om åtgärder behöver vidtas för sanering.
över vid kraftiga skyfall vilket kan leda till konsekvenser som
spridning av föroreningar till närliggande områden. Samma
område ligger inom högriskområdet för radon vilket gör att
radonåtgärder måste vidtas vid planläggning av ny bebyggelse.
och framtida prognoser kommer inte rekommenderade ljudnivåer att överskridas. Kommunen måste dock vid detaljplanläggning säkerställa att rikvärden för buller klaras. Vad gäller

I det område som föreslås för förtätning närmast järnvägen
rekommenderas endast kvartersmark för exempelvis bilservice, industri, kontor, lager, parkering, handel eller tekniska
anläggningar. Här bör inte bostäder förläggas, på grund av
skyddsavstånd för farligt gods. Här blir viktigt att titta på
utformningsåtgärder dvs hur tomten ska disponeras, hur
byggnader ska placeras och utformas samt hur marken anordnas. Ny bebyggelse intill järnvägen kan bidra till att minska
bullernivåerna i kvarteret bakom.

Inom Salsta föreslås ingen ny bebyggelse komma till. Däremot föreslås att de större grönytorna utvecklas och används
för exempelvis odlingslotter. Dessa grönytor ser inte ut att
drabbas av översvämningar från Gårdssjön vid ett eventuellt
ha i åtanke att översvämningsbilden kan ändras. Att lägga
odlingslotter här är en utmärkt ur översvämningssynpunkt.
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Risk- och sårbarhetsfaktorer för Centrum, Södra och Salsta

Orrö och Skiringe
bebyggelse bland annat inom kvarteret Vårlöken och Solrosen
staka nya tomter bli aktuellt närmast Orrhammaren. De delar
som föreslås för förtätning inom Vårlöken kan drabbas av
ellt också gälla de enstaka nya tomter närmast Orrhammaren
samt förtätningsområdet närmast järnvägen. I området när-

I det förtätningsområde som ligger nämast järnvägen bör
kvartersmark för exempelvis bilservice, industri, kontor,
lager, parkering, handel eller tekniska anläggningar rekommenderas vid detaljplaneläggning. Ingen bostadsbebyggelse
bör upprättas här, på grund av farligt gods. Här blir viktigt att
titta på utformningsåtgärder dvs hur tomten ska disponeras,
hur byggnader ska placeras och utformas samt hur marken
anordnas.

det ena är klassat som riskklass 2. Vid en eventuell översvämning kan spridning av föroreningar ske till närliggande
områden. Vid kraftiga skyfall kan tomten inom Solrosen som
föreslås för förtätning drabbas av vattenansamlingar på 0,1
till 1m djup och orsaka översvämningar. Övriga områden

Orrö och Skiringe klarar bullerriktvärden enligt de bullerbe-

som skulle kunna bli isolerat vid en översvämning. Kommunen bör fundera över om samtliga områden som föreslås för
förtätning verkligen är lämpliga.

bullerriktvärden ska klaras vid nybyggnation.

år ss ö
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Brogetorp, Flensby - Ekliden och Bjurtorp
En förtätning av bostäder föreslås i västra delen av Brogetorp.
Den delen ligger inom det område som kan drabbas av överatt tänka på om och när man tänker uppföra nya bostadshus
här. Vid en eventuell översvämning riskerar även utryck-

utbyggd kan delar inom Flensby bli aktuella för omvandling.Ytterligare bostadsbebyggelse kan bli aktuell utefter
Kungsvägen. Flensby ingår i det område som är utpekat som
skredriskområde. I omvandlingsområdena bör man titta
närmare på hur stabiliteten är, speciellt där man har otillfreds-

att översvämmas. Den planerade bilvägen är enligt planhandlingen dragen genom ett mindre område som riskerar att

hälsopåverkande verksamheter samt ett 15-tal potentiellt
förorenade områden. Några av dessa potentiellt förorena-

bör studeras noggrannare innan kommunen kan ta ställning.

omvandlingsområdena vilka bör utredas närmare vid en
eventuell omvandling till ny bebyggelse som bostäder, kontor
och handel. Ett skred skulle kunna medföra att föroreningar i
mark sprids till närliggande områden och kanske till Bjuren.
Det utpekade omvandlingsområdet ligger precis i kant med
det område som riskerar att översvämmas vid ett 100-års-

Vägbuller är inte ett problem i Brogetorp enligt Swecos
bullerutredning. Däremot är tågbuller ett större problem som
kommunen bör åtgärda med exempelvis bullerskyddsskärm.
Om och när den tilltänkta förbifarten öster om Flen är
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sprids vid en översvämning. Reningsverket som ligger inom
det drabbade området bör ha en åtgärdsplan för hur man ska
klara en eventuell översvämning från Bjuren.

inte läggas närmare än 75 m från närmaste vägbanekant. För
kontor och industri gäller 40 m från närmaste vägbanekant.

9

S

Inom Bjurtorp föreslås att fastigheten sydväst om det be-

En viktig fråga att tänka på är hur man ska förhålla sig till
observationsavstånd (skyddsavstånd) i framtiden som idag
S Y

B

0

Bostäder bör inte upprättas närmare än 75 m från väg 55, 57
närmaste vägbanekant då vägen är rekommenderad för farligt
gods. Denna väg för farligt gods kan komma att ändras när
förbifarten byggs, dvs man förlägger farligt gods till förbifarten Bjurtorp ingår även i det skredriskområde som utpekats.
Eventuella skredriskutredningar kan behövas genomföras för
att säkerställa god stabilitet i utpekat förtätningsområde.

och hälsofarliga verksamheter som eventuellt kommer att

a asj n
Talj

ö

reningsverket, kan komma att behöva vidta eventuella åtgärder. Jättuna är ett av de områden som kan drabbas av stora
vattenansamlingar vid skyfall. Jättuna ligger dessutom inom
skredriskområdet, vilket man bör ha i åtanke vid planering av
9

5

orsaka ett skred.

Flensby-Ekliden eller Bjurtorp i dagsläget eller i framtiden då

Väg 55 och väg 57 är rekommenderade för farligt gods på väg.
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Risk- och sårbarhetsfaktorer för Brogetorp, Flensby-Ekliden och Bjurtorp.

Bjuren
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Slottsskogen och Hagalund
0
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55. Kommunen bedömmer att detta område är lämpligt för
bostäder. Bostäder rekommenderas att inte läggas närmare
än 75 m från riksväg 55 då detta är en väg för farligt gods.
Inom 40 m rekommenderas exempelvis kontor, lager, handel,
parkering. Utifrån att riksväg 55 genererar buller kan upprättande av kontor bla fungera som ett bullerskydd mot de

idag en skjutbana. Den kan omöjligt ligga kvar på samma
plats när Slottsskogen bebyggs. Området kring skjutbanan är
sannolikt förorenat och kommer att behöva utredas närmare
och eventuellt saneras/kapslas in innan upprättande av ny
bebyggelse. Slottsskogen är idag inte utsatt för väg- och
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ar som Sweco gjort är området utsatt för bullernivåer upp till
65 dBA. De högsta värdena är närmast väg 55. Vi utbyggnad
rera buller och de hårdgjorda ytorna gör att dagvattnet kan
transporetras vidare till Taljasjön om inte bra dagvattenlösningar anordnas inom området, exempelvis LOD. Stor hänsyn
kommer att behövas ta till buller, farligt gods och dagvatten
vid utformande av området.

re

Det blir oerhört viktigt att planera området ur ett långsiktigt
hållbart perspektiv med fokus på bra gång- och cykel in till
staden och närliggande områden samt lokalt omhändertagande av dagvatten.
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Stadens verksamheter - handel
lj j
och industri
Talja och Frutorp
Norra delen av Taljaområdet ska utökas med 5 hektar för
verksamheter som småindustri, handel och kontor. Stor hänsyn kommer att behöva tas till farligt gods, buller och miljöoch hälsofarliga verksamheter.
Planen föreslår kolonilotter i anslutning till Taljasjön med
möjlighet att uppföra mindre kolonistugor. Stor hänsyn bör då
tas till de översvämningsrisker från Taljasjön som kan ske vid
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S

förekommer ljudnivåer med högst 55 dBA med undantag närmast vägen där de uppgår till 65 dBA. Det kan vara lämpligt
att utforma området på ett sätt som skärmar av bullret genom
att lägga bebyggelse längst ut mot vägen, dock inte närmare
än vad rekommenderade riskavstånd för farligt gods säger.
Vid detaljplaneläggning bör kommunen också titta närmare
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för att avgöra om observationsavståndet (skyddsavståndet) är
lämpligt vid ny bebyggelse. Ytterligare hårdgjord yta inom
Taljaområdet kan medföra att mer förorenat dagvatten tar
sig ner mot Taljasjön. Därför är det viktigt att arbeta med
LOD-lösningar i området.

V

I fördjupningen föreslås ett framtida område för verksamheter
som industri, kontor och handel mellan väg 55 och återvinningscentralen inom Frutorp. Stor hänsyn kommer att behöva
tas i kommande detaljplaneläggning till buller, farligt gods
sofarliga verksamheter samt eventuell förorenade områden.
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Nya områden för verksamheter utmed framtida
förbifarten - Västerlund och Öja
I fördjupningen föreslås ett framtida område, Västerlund, för
verksamheter som industri, handel, kontor mellan väg 57 och
Forsavägen. Stor hänsyn behöver tas i kommande detaljplaneläggning till buller från den nya förbifarten och farligt
gods som sannolikt kommer att gå på denna förbifart istället
för väg 55,57. Det blir viktigt att titta på hur man ska lösa
dagvattenfrågorna inom detta område också för att minimera
transport av föroreningar från exempelvis trafik till omgivande områden
I fördjupningen föreslås ett framtida område för verksamheter
som industri, handel och kontor söder om framtida förbifarten. Stor hänsyn behöver tas i kommande detaljplaneläggning
till buller och farligt gods samt dagvatten.
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Hjälpreda för miljöfrågor i fysisk planering, juni 2014 , Stockholms stad
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Avgränsning
I den här rapporten ligger fokus på det samhällsbuller som härrör från Flens mest trafikerade
vägar, tågtrafiken på Västra Stambanan och sträckan Kolbäck-Oxelösund. . De mindre vägarna
i kommunen har inte studerats i detta skede, utan endast de mest trafikerade, i syfte att få en
övergripande blick över de dominerande trafikbullerkällorna i kommunen. De mest trafikerade
vägarna har valts ut av Flens kommun. Industribuller eller andra källor har inte tagits med i
denna utredning. Inget industribuller har studerats i denna utredning, men kan komma att
behövas inför framtida bebyggelse.
Resultatet ska inte läsas som en absolut sanning gällande hur bullersituationen i kommunen
kommer att utvecklas under de närmaste 15 åren, utan som ett sätt att skaffa sig en överblick
av den övergripande bullersituationen, samt att belysa de områden där mer detaljerade
utredningar av buller kan behöva utföras.
Befintliga bullerskyddsskärmar kommer dessa inte att tas med i beräkningarna. Detta kan leda
till att bullernivåerna överskattas i vissa områden. Inga tillkommande bullerskyddsskärmar vid
studerade vägar har tagits med i beräkningar då inga data gått att få gällande detta.

Resultat
I Flens tätort påverkas ljudnivåerna av både väg- och tågtrafik.
Utbredningsberäkningar för väg och tåg är genomförda för nuläget (baserat på Flen kommuns
trafikmätningar från 2014, trafikmängder hämtat från Trafikverkes vägtrafikflödeskarta samt så
har trafiksiffror för spår erhållits från Trafikverkets Statistikcentrum.) och prognoser för 2030.
Utbredningskartor med ljudnivå 2 meter över marknivå redovisas i Bilaga x-x. Ljudnivåerna
redovisas som färglagda fält, där varje fält motsvarar fem dB. Värt att notera är att inga
befintliga bullerskyddsåtgärder tagits med i beräkningarna.
Prognosberäkningar visar hur en möjlig utveckling av hur bullersituationen kan komma att se ut.
Eventuella ombyggnationer av vägar, korsningar, tillkommande bostadsområden/industrier som
kan förändra hur trafik flödar igenom orten har ej tagits hänsyn till.
Flen
Från vägtrafiken i Flens tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är dimensionerande.
Fastigheter belägna i direkt anslutning till beräknade sträckor, Väg 55, Norra och södra
Kungsgatan samt Drottninggatan, har i idag i många fall överskridna riktvärden på den sida av
tomten som vetter mot vägen. Den beräknade trafikökningen förväntas vara relativt låg och
ljudnivåerna från vägarna kommer att öka, dock i en begränsad omfattning.
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med huvuddelen av sträckan, med
undantag de fastigheter som är belägna väldigt nära järnvägen, framför allt vid Flens station och
dess närhet. Riktvärden för maximala ljudnivåer överskrids dock idag vid de flesta fastigheter
som angränsar direkt till Västra Stambanan. För prognosåret 2030 så förväntas persontrafiken
öka endast marginellt på spåren och för sträckan Kolbäck – Oxelösund även minska. Godstrafik
däremot förväntas öka markant vilket kommer leda till allt fler fastigheter utmed järnvägen
kommer utsättas för högre ekvivalenta och maximala nivåer.
Bettna
I Bettna tätort påverkas ljudnivåerna av både väg- och tågtrafik.
Från vägtrafiken i Bettna tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är dimensionerande.
Fastigheter belägna i direkt anslutning till beräknade sträckor, Väg 52, väg 221 och väg
637,klarar i de flesta idag i fall riktvärden på den sida av tomten som vetter mot vägen då
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trafikmängderna är förhållandevisst låga. Den beräknade trafikökningen förväntas vara relativt
låg och ljudnivåerna från vägarna kommer att öka, dock i en begränsad omfattning.
Bedömningen är att inga fler fastigheter kommer få överskridande bullernivåer än som redan
idag är störda.
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med huvuddelen av sträckan, med
undantag de fastigheter som är belägna väldigt nära järnvägen. Riktvärden för maximala
ljudnivåer överskrids dock idag vid de flesta fastigheter som angränsar direkt till järnvägen. Idag
trafikerar endast godståg sträckan. För prognosåret 2030 så förväntas godstrafiken öka på
spåren för sträckan Kolbäck – Oxelösund vilket kommer leda till något fler fastigheter utmed
järnvägen kommer utsättas för högre ekvivalenta och maximala nivåer.
Mellösa
I Mellösa tätort påverkas ljudnivåerna av både väg- och tågtrafik.
Från vägtrafiken i Mellösas tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är dimensionerande.
Fastigheter belägna i direkt anslutning till beräknade sträckor, Väg 685 och väg 687,klarar i de
flesta idag i fall riktvärden på den sida av tomten som vetter mot vägen då trafikmängderna är
förhållandevisst låga. Den beräknade trafikökningen förväntas vara relativt låg och ljudnivåerna
från vägarna kommer att öka, dock i en begränsad omfattning. Bedömningen är att något fler
fastigheter kommer få överskridande bullernivåer än som redan idag är störda.
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med huvuddelen av sträckan, med
undantag de fastigheter som är belägna väldigt nära järnvägen. Riktvärden för maximala
ljudnivåer överskrids dock idag vid de flesta fastigheter som angränsar direkt till spåret. För
prognosåret 2030 så förväntas persontrafiken minska. Godstrafik däremot förväntas öka
markant vilket kommer leda till allt fler fastigheter utmed järnvägen kan komma utsättas för
högre ekvivalenta och maximala nivåer.
Hällerforsnäs
I Hälleforsnäs tätort påverkas ljudnivåerna av både väg- och tågtrafik.
Från vägtrafiken i Hälleforsnäs tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är
dimensionerande. Fastigheter belägna i direkt anslutning till beräknade sträckor, Väg 686 och
väg 687, överskrider i många idag i fall riktvärden på den sida av tomten som vetter mot vägen.
Särskilt utmed väg 687 som är den mest trafikerade sträckan. Den beräknade trafikökningen
förväntas vara relativt låg och ljudnivåerna från vägarna kommer att öka, dock i en begränsad
omfattning. Bedömningen är att något fler fastigheter kommer få överskridande bullernivåer än
som redan idag är störda.
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med huvuddelen av sträckan, med
undantag för ett fåtal fastigheter som är belägna väldigt nära järnvägen. Järnvägen passerar
mestadels utanför den täta bebyggelsen. Riktvärden för maximala ljudnivåer överskrids idag vid
de närmaste fastigheter som angränsar direkt till spåret. För prognosåret 2030 så förväntas
persontrafiken minska. Godstrafik däremot förväntas öka markant vilket kommer leda till allt fler
fastigheter utmed järnvägen kan komma utsättas för högre ekvivalenta och maximala nivåer.

Skebokvarn
I Skebokvarns tätort påverkas ljudnivåerna av både väg- och tågtrafik.
Från vägtrafiken i Skebokvarns tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är
dimensionerande. Fastigheter belägna i direkt anslutning till beräknad sträcka, Väg 57, har i
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idag i många fall överskridna riktvärden på den sida av tomten som vetter mot vägen. Den
beräknade trafikökningen förväntas vara relativt låg och ljudnivåerna från vägarna kommer att
öka, dock i en begränsad omfattning.
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med huvuddelen av sträckan, med
undantag de fastigheter som är belägna väldigt nära järnvägen. Riktvärden för maximala
ljudnivåer överskrids dock idag vid de flesta fastigheter som angränsar direkt till Västra
Stambanan. För prognosåret 2030 så förväntas persontrafiken öka endast marginellt på spåren.
Godstrafik däremot förväntas öka markant vilket kommer leda till allt fler fastigheter utmed
järnvägen kommer utsättas för högre ekvivalenta och maximala nivåer.

Sparreholm
I Sparreholms tätort påverkas ljudnivåerna av både väg- och tågtrafik.
Från vägtrafiken i Sparreholms tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är
dimensionerande. Fastigheter belägna i direkt anslutning till beräknade sträckor, Väg 57 och
väg 53, har i idag i många fall överskridna riktvärden på den sida av tomten som vetter mot
vägen. Den beräknade trafikökningen förväntas vara relativt låg och ljudnivåerna från vägarna
kommer att öka, dock i en begränsad omfattning.
Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med huvuddelen av sträckan, med
undantag de fastigheter som är belägna väldigt nära järnvägen. Riktvärden för maximala
ljudnivåer överskrids dock idag vid de flesta fastigheter som angränsar direkt till Västra
Stambanan. För prognosåret 2030 så förväntas persontrafiken öka endast marginellt på spåren.
Godstrafik däremot förväntas öka markant vilket kommer leda till allt fler fastigheter utmed
järnvägen kommer utsättas för högre ekvivalenta och maximala nivåer.

Malmköping
I Malmköpings tätort påverkas ljudnivåerna av vägtrafik.
Från vägtrafiken i Malmköpings tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är
dimensionerande. Fastigheter belägna närmast den beräknade sträckan, Väg 55, ligger i idag
under det riktvärdet om 55 dBA. Den beräknade trafikökningen förväntas vara relativt låg och
ljudnivåerna från vägarna kommer att öka, dock i en begränsad omfattning.
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