3.5 Hälsa och säkerhet
Genom att identifiera och synliggöra olägenheter och risker för miljön och för
människors hälsa är det lättare att förebygga och reducera dem. Fysisk planering är ett användbart verktyg.

3.5.1 Buller
Buller är idag ett snabbt växande miljö- och hälsoproblem. Buller definieras
som oönskat ljud och upplevelsen av buller är i hög grad subjektivt. Buller kan
påverka trivsel, ge sömnstörningar och ohälsa.
Normer och riktvärden
Riktvärden för buller i den yttre miljön finns idag för väg, järnväg, flyg, industriell verksamhet, motorsport, skjutbanor och för byggarbetsplatser. Naturvårdsverket har det samordnande myndighetsansvaret för buller i den yttre miljön. För buller i bostäder finns riktvärden antagna av Socialstyrelsen.
Gällande riktvärden från 1997 anger att buller från vägtrafik inte bör överstiga
30 dBA inomhus som dygnsmedelvärde och 45 dBA som maximalvärde nattetid. Utomhus är riktvärdena vid nyproduktion av gator, vägar och bebyggelse
55 dBA dygnsmedelvärde vid fasad och 70 dBA maximalvärde vid uteplats.
Vid befintlig bebyggelse gäller riktvärdet 65 dBA dygnsmedelvärde utomhus
vid fasad.
EU:s bullerdirektiv från 2002 anger en ny bedömningsmetod för omgivningsbuller där ljud under kväll och natt räknas som mer störande än samma ljudnivå under dagtid. Senast 2005 ska Sverige ha definierat gränsvärden för buller
baserat på direktivets bedömningsmodeller. I nuläget görs beräkningar och bedömningar utifrån gällande normer och riktlinjer.
I Växjö stad finns det ett flertal platser där bullernivåerna för vägtrafiken överstiger de riktvärden som gäller. Det finns även många platser som ligger strax
under riktvärdet, men som likväl har bullerproblem. På landsbygden i vissa utsatta trafiklägen förekommer det också bullerproblem. Även handels- och industriområden kan innebära höga bullernivåer. Exempel på delar av gator i
Växjö stad med bullerproblem är Linnégatan, Norra Esplanaden, Kungsgatan
och Teleborgsvägen. Genom att i nybyggnation placera huskropparna och anpassa planlösningen så kan bullerproblemen minskas.
I närheten av större vägar, järnvägar, flygplatser, skjutbanor, industrier och
andra bullerstörande verksamheter bör i lokaliseringsskedet särskild uppmärksamhet ägnas åt störningsriskerna. Störningsriskerna bör också beaktas vid nyetablering av industri- och verksamhetsområden i närheten av befintlig bostadsbebyggelse. Trafik från ny bebyggelse kan också utgöra en störningskälla
för befintlig bebyggelse.
Följande arbetsmetod och prioriteringsordning bör användas vid lokalisering
av ny bebyggelse:
1. Lokalisera bebyggelsen så att den inte blir bullerstörd.
2. Lokalisera och utforma huskropparna så att störningar minimeras.
3. Trafikplanera och -reglera utan att huvudgatunätet påverkas negativt.
4. Vidta bullerdämpande åtgärder i form av bullerplank och -vallar
samt åtgärder på befintliga fönster eller byte till nya.

83

3.5.2 Radon
Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju
längre tid du visats i en bostad med förhöjd radonhalt och ju högre halter du
utsätter dig för, desto större är risken. För dem som bor i hus med höga halter
radon och är rökare, är risken särskilt stor. Att dricka radonrikt vatten medför
en ökad risk att drabbas av cancer.
Markradon
Radonhalten i marken varierar
kraftigt beroende på markförhållandena på platsen. I Växjö
kommun klassas marken till
största delen som normalriskområde för förhöjda radonhalter.
Grusåsar,
sprängstensfyllningar samt granitiska bergarter är områden som kan ge
höga radonhalter. Enligt de nationella miljömålen ska radonhalten understiga 200Bq/m3 år
i skolor och förskolor 2010 och
i bostäder år 2020.
Radon i vatten
Radonhalten i sjöar, vattendrag
och hav är vanligtvis mycket
låg. Förhöjd radonhalt i grundvatten beror på höga markradonhalter. Det är framförallt i
bergborrade brunnar som radonhalterna kan vara förhöjda
pga påverkan från berggrunden. Gräns- och riktvärden
finns för allmänna och enskilda
vattentäkter.
Bild: Område med större risk för höga radonhalter

3.5.3 Förorenade områden
Förorenade områden utgörs bland annat av industrifastigheter, nedlagda deponier, förorenade sediment och områden där bensin- eller oljeprodukter hanterats. Bland föroreningarna återfinns tungmetaller, olje- och tjärprodukter
samt kemiska ämnen som till exempel klorerade kolväten och PCB. De flesta
föroreningar har uppkommit under efterkrigstiden fram till 1990-talet. Risken
för hälso- och/eller miljöskador kring ett förorenat område är beroende av en
rad faktorer:
• föroreningarnas farlighet,
• föroreningsnivåerna,
• spridningsförutsättningarna,
• områdets känslighet,
• områdets skyddsvärde.
Flera inventeringar och utredningar har genomförts för att kartlägga förorenade områden. I flera fall är det miljö- och hälsoskyddskontoret som har informationen, som t ex. inventering av nedlagda deponier och inventering av nedlagda bensinstationer. Register över påträffade föroreningar sedan 1999 finns
hos miljö- och hälsoskyddskontoret.
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I och med miljöbalkens ikraftträdande 1999 finns det krav på att
upplysa tillsynsmyndigheten om påträffade föroreningar. Kommunledningskontoret har uppgifter om
försvarets inventering av förorenade
områden. Hos länsstyrelsen pågår en
inventering av förorenade områden.
Den har avgränsats till verksamheter
som bedömts ha måttlig till mycket
stor risk ur föroreningssynpunkt.
När utredningen är klar kommer
den finnas tillgänglig i kommunens
GIS-databas.

Bild: Kända deponier nedlagda
eller i drift 2004 .

3.5.4 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett nytt styrmedel i arbetet med att nå fram till de nationella miljökvalitetsmålen. Uppsatta gränsvärden för föroreningar finns till
för att skydda människors hälsa och miljön i ett förebyggande och långsiktigt
perspektiv samt att komma till rätta med redan uppkomna skador på vår livsmiljö.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och mark
I samband med Miljöbalkens införande 1999 fick vi ett för Sverige nytt verktyg i miljöarbetet, miljökvalitetsnormer (MKN). En miljökvalitetsnorm är en
föreskrift om lägsta acceptabla miljökvalitet i mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt. De allmänna reglerna om normernas syfte och tillämpning finns i 5 kap.
MB. Regeringen kan meddela miljökvalitetsnormer för begränsade geografiska
områden, till exempel en sjö, eller för hela landet. Idag finns det uttalade normer för utomhusluft och fisk- och musselvatten, men antalet utökas kontinuerligt. För Växjö kommun gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Utomhusluft
Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft anger halter av vissa luftföroreningar som inte får överskridas efter ett visst datum. I
skrivande stund finns det miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid,
kväveoxider, bly, PM10 (partiklar mindre än 10 µm), bensen, ozon och kolmonoxid. Antalet normer för luftkvalitet kommer sannolikt att utökas efter hand.
Luftföroreningshalter i Växjö stad kommer från lokala och mer avlägsna källor. Andelen från lokala källor varierar från ämne till ämne. Ett utsläppt ton av
en luftförorening kan ge väsentligt olika halter beroende på om det släpps ut
nära marken, från trafik, eller från en hög skorsten, vilka meteorologiska förhållanden som råder vid utsläppstillfället, om utsläppet sker i en svacka eller på
en höjd etc.
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Enligt förordningen ska kommunen veta om hur de lokala luftföroreningarna
förhåller sig till miljökvalitetsnormerna. Om det finns risk för att s.k utredningsnivåer överskrids ska kontroll ske genom mätningar.
Luftföroreningar
Halterna av luftföroreningar i utomhusluften påverkas av att:
• Växjö kommun aktivt satsar på att ersätta fossila bränslen med biobränslen. I
centralorten finns ett biobränsleeldat kraftvärmeverk och fjärrvärmenätet är
under kraftig utbyggnad. I fyra av kommunens mindre tätorter, Ingelstad,
Braås, Lammhult och Rottne, finns biobränsleeldade så kallade närvärmeverk.
• Växjö är en skogrik kommun och tillgången på ved för användning i enskilda eldstäder är god. I kommunen fanns år 1999 cirka 2 400 vedpannor
och 3 800 lokaleldstäder som användes regelbundet.
• Såväl bilinnehavet som bensinförbrukningen i kommunen är mer omfattande än riksgenomsnittet.
• Tillverkningsindustrin i Växjö sysselsätter färre personer än genomsnittet för
landets kommuner och kommunen saknar tung industri med processutsläpp
till luft.
Risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormerna i kommunen är i dagsläget liten till obefintlig. För kvävedioxid och PM10 överskrids dock utredningsnivåerna framförallt i hårt trafikerade miljöer. Exempel är korsningen
Norrleden–Sandsbrovägen. Risk för överskridande kan också finnas i områden
med många gamla vedpannor.
Risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid samt bly i Växjö kommun är liten till obefintlig. Miljökvalitetsnormen för bensen klaras i starkt trafikerade gaturum i
centrala Växjö och risken för ett överskridande bedöms som liten till obefintlig.
Bensenhalterna i bostadsområden med vedeldade hus har dock inte dokumenterats.
Ansvar för uppföljning och tillämpning av MKN i Växjö kommun
Vid all planering och planläggning, till exempel vid trafik- och bostadsplanering, detaljplanering och bygglov, skall kommuner och myndigheter beakta
miljökvalitetsnormerna. I Växjö kommun ser ansvarsfördelningen för nämnder
och förvaltningar ut enligt nedan:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden – Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för mätning och beräkning av halter
för de föroreningar som omfattas av miljökvalitetsnormer. Kontoret ska också
utarbeta förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av
kommunen då en norm riskerar att överskridas.
Byggnadsnämnden – Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret har ansvar för att miljökvalitetsnormerna beaktas i detaljplaneringen och bygglovprövningen.
Tekniska nämnden – Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningens trafikavdelning ska ha kunskap om tillståndet för miljökvalitetsnormerna och agera när det finns risk för överskridande, till exempel
genom att stänga av en gata med för hög halt av luftföroreningar.
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret
Om någon av miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas är det kommunstyrelsen som har ansvaret för att samordna åtgärder. I det förebyggande arbe-
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tet, inklusive fysisk planering, har förutom kommunstyrelsen även byggnadsnämnden och tekniska nämnden ansvar.

3.5.5 Elektromagnetiska fält
Riskerna med de elektromagnetiska fält som uppstår kring kraftledningar och
elektriska apparater diskuteras. Nationella mål och gränsvärden saknas dock.
Statens strålskyddsinstitut (SSI) menar att åtgärder som till rimlig kostnad
minskar exponeringen för människor som stadigvarande vistas i förhöjda elektromagnetiska fält är befogade. Ett rimligt mål är att ingen ny bebyggelse eller
nya kraftledningar lokaliseras så att det elektromagnetiskafältet alstrat av kraftledningen överskrider 0,2 mikrotesla där människor stadigvarande vistas. De
ungefärliga avstånd som detta medför framgår av tabell nedan. Bedömningar
och mätningar måste dock göras i varje enskilt fall.
Kraftledning
20 kV
300 A
130 kV 350 A
400 kV 1200 A
Källa: Svenska Elverksföreningen

Ungefärligt avstånd
30 m
50 m
100 – 150 m

Att arbeta vidare med
Mätningar och beräkningar i kritiska punkter där miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft kan tänkas överskridas. Syftet är att få referensmaterial och underlag för detaljplanering och beslut.
Utredning av PM10 -halterna (partiklar) i trafikerad miljö och vedeldade bostadsområden.

3.5.5 Risk- och sårbarhetsbedömning
Från kommunens risk- och sårbarhetsbedömning som antogs 2004 har valda
delar inkluderats i översiktsplanen.
El-, tele- och IT-nät
Risker kan förebyggas och minimeras. I samband med detaljplanering kan
kommunen bidra till att systemen blir mindre sårbara så att tillförsel/överföring
kan ske på ett acceptabelt sätt. Särskilt vid exploatering av nya områden är det
möjligt att bedöma riskerna och anpassa utförandet. Vid enstaka etableringar på
landsbygden eller i ytterkanten av tätorterna bör riskanalyser göras så effekterna av el-, tele och/eller IT-avbrott minimeras. Känsliga verksamheter som till
exempel vårdboende och företag med stort IT-behov bör särskilt uppmärksammas.
För elnätet finns två nätägare inom kommunen, Växjö Elnät AB (VEAB) och
Sydkraft. VEAB svarar för elnätet inom i princip Växjö tätort medan resten av
kommunen är Sydkrafts ansvarsområde. Vid ett längre avbrott etableras ett
samarbete mellan de bägge nätägarna.
Översvämningsrisker
Översvämningar kan indelas i två typer. Det är dels översvämningar som inträffar pga begränsad kapacitet i ledningsnätet, dels översvämningar som beror
på att vattennivån i sjöar och vattendrag är mycket hög. En översiktlig
översvämnings-kartering är gjord längs Mörrumsån, för sträckan Helgasjön till
Granö kraftverk. Den visar var översvämningar kan ge problem, till exempel
vid vägar, järnvägar, broar, bebyggelse, miljöfarlig verksamhet och reningsverk. För mer information om ställningstaganden se kapitel 3.1.1 Sjöar och
vattendrag.
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Farligt gods
Alla riksvägarna är rekommenderade som farligt godsleder. antalet rekommenderade färdvägar bör hållas till ett minimum inom tätbebyggt område. Säkerhetshöjande åtgärder som till exempel mitträcken, avkörningsbarriärer, vägren
och prioritering vid saltning koncentreras då till ett mindre antal vägsträckor.
Länsstyrelsen har föreskrivit förbud av transport med farligt gods på väg 906
mellan väg 897 och väg 902 (Eke–Braås).
Uppställningsplatser
Någon rekommenderad uppställningsplats för farligt gods finns inte i kommunen. Att hitta lämpliga uppställningsplatser med avseende på mark- och vattenförhållanden, förhärskande vindriktning, avstånd till skyddsobjekt och bostäder och närhet till rekommenderad färdväg m m är viktigt. En eller flera särskilda uppställningsplatser bör också utses för skadade transportenheter.
Skydds- och riskavstånd
Värends räddningstjänstförbund anser att risker och sårbarhet alltid ska bedömas när det är aktuellt med ny bebyggelse närmare än 150 meter från farligt
godsled. Avståndet ska inte ses som regel utan som vägledning och bör prövas
från fall till fall. Avståndet är en kompromiss mellan skyddsbehov och markanvändning. Lokalisering av daghem, skolor, sjukvårdsinrättningar, äldreboende, hotell och liknande bör inte ske inom riskområdet. För sådana befintliga
verksamheter bör särskilda skyddsåtgärder övervägas.
Inom skyddsområdet bör i första hand verksamheter med låga personrisker, såsom grönområden, lätt industri, lager, parkering och andra trafikanläggningar,
eftersträvas. Beroende på typ av verksamhet kan etableringen behöva utredas
i en riskanalys.
Vattentäkter
Riksvägarna i Växjö kommun är alla leder för farligt gods. Flera löper längs
med kommunens vattentäkter. Helgasjön som bland annat är dricksvattentäkt
för Växjö, Ingelstad och Gemla är klassad som en prioriterad konfliktpunkt
mellan farligt godsled och vattentäkt. Även Lammhults vattentäkt Stora Värmen är klassad som en prioriterad konfliktpunkt.
Farliga verksamheter
I Bättre plats för arbete (1995) anger Boverket riktvärden beträffande skyddsavstånd till olika typer av verksamheter. Riktvärdena bör användas vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden men de är inte juridiskt bindande. Även vid nyetablering av till exempel bensinstationer ska skyddsavstånd
beaktas. I tveksamma fall bör noggrannare riskanalyser genomföras. Ett antal
lagstiftningar ställer krav på att riskanalyser genomförs. Möjligheten och lämpligheten att etablera ytterligare verksamhet inom skyddszon för störande verksamhet kan prövas.
I Växjö kommun finns två anläggningar (AGA Gas AB i kv. Pressaren och
Växjö Flygplats AB) med farlig verksamhet enligt 2 kap. 3 § i Lag (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor.
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Beredskap
Räddningstjänstens ankomsttider
i framtida utbyggnadsområden
måste beaktas på ett tidigt stadium så att brandskyddskrav kan
uppfyllas. Ny bebyggelse, till exempel sydväst om Bergundasjöarna, kan kräva en ny brandstation beroende på typ av verksamhet. Nuvarande regler innebär att hus med fler än tre våningar, vårdanläggningar och
industribebyggelse inte får uppföras utan särskilda brandskyddsåtgärder,
till exempel
sprinklerinstallation.

Bild: Beräknade insatstider för
räddningstjänsten

Räddningstjänsten har som ambition att upprätthålla ankomsttider (efter larm)
utifrån olika bebyggelsekaraktärer. En förutsättning för att räddningstjänsten
ska kunna hålla angivna ankomsttider är att framkomligheten på gator och vägar är så bra att normerade medelhastigheter vid utryckning kan hållas. Utryckningsstråk som räddningstjänsten använder bör anpassas till deras krav och
förutsättningar

Brandvattenförsörjning
Det är typen av byggnad som avgör behovet av brandvattenförsörjning. Vid en
brand kräver en industri med brandfarlig verksamhet större vattenmängd jämfört med en friliggande villa. Det är därför viktigt i planarbetets tidiga skede att
ta med frågan om brandvattenförsörjningen. De kommunala vattenledningsnäten inkl brandposter dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikationer och
anvisningar.
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Att arbeta vidare med
En övergripande analys av rekommenderade färdvägar för farligt gods för att
fastställa frekvens och typ av farligt gods. Analysen bör även omfatta transporter på järnväg.
En utredning för att hitta lämpliga uppställningsplatser för farligt gods och
skadade transportenheter.
Ett gemensamt planeringsunderlag för räddningstjänsten och kommunen inom
risk- och säkerhetsområdet.
En arbetsmetod som underlättar och effektiviserar riskbedömningen i detaljplanearbetet.

3.5.7 Riktlinjer
Buller
• Där bullervärden kan befaras bli högre än gällande normer och riktvärden
skall en bullerutredning genomföras. Senaste teknik för beräkning skall användas.
• Lokaliseringsprövning av ny bebyggelse i detaljplan och bygglov ska
prövas enligt arbetsmetod beskriven i kapitel 3.5.1.
Radon
• Inom mark med förhöjd radonrisk skall byggnader, där personer vistas mer
än tillfälligt, utformas efter rekommenderade anvisningar (lag-reglerad).
• Vid anläggande av dricksvattentäkt i grusåsar och berg skall hänsyn tas till
en eventuell förhöjd radonrisk.
Förorenade områden
• Vid all exploatering eller ändrad användning av mark skall risken för att
platsen är förorenad beaktas. Detta bör ske så tidigt som möjligt i planprocessen.
Miljökvalitetsnormer
• Vid all översiktlig planering och detaljplanering samt i bygglovskedet skall
miljökvalitetsnormerna beaktas (lagreglerad).
Elektromagnetiska fält
• Vid nybyggnation i närheten av kraftledningar ska avståndet mellan byggnad och ledning bedömas från fall till fall men utgå från rekommenderat
ungefärligt avstånd enligt tabell.
Risk- och sårbarhetsbedömning
• Planarbetet skall alltid beakta risk- och skyddsobjekt i aktuellt planområde.
• Ny bebyggelse närmare än 150 m från farligt godsled bör alltid utredas och
riskbedömas.
• Nya verksamheter med behov av farligt godstransporter bör lokaliseras i
nära anslutning till anvisade farligt godsleder.
• Etablering av farlig verksamhet skall ske där det är lämpligt utifrån var risken och påverkan på omgivningen är acceptabel.
• Räddningstjänstens utryckningstid bör beaktas vid planering av nya bostadsområden och stadsdelar.
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