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Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs Stad, har fått i uppdrag att detaljplanelägga
områden inom fastigheterna Klostret 18, Klostret 20 och del av Gamla Staden 7:1 på
Slottshöjden i Helsingborg. Syftet är att möjliggöra förtätning med bostäder på
fastigheterna samt pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Denna
utredning utgör ett underlag för planläggningen och syftar till att klargöra förhållandena
avseende risk och säkerhet, buller samt luftkvalitet inom dessa detaljplaneområden med
hänsyn till närbelägen industri och trafik i området.
Avseende hanteringen av brandfarliga vätskor ligger McNeils anläggning med god
marginal bortom det avstånd (50 meter), från planerad bebyggelse, som är rekommenderat avstånd enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift. Spridning av brandgaser
påverkas i hög grad av styrka och riktning för vind och sker på ett relativt diffust sätt över
stora avstånd (upp till flera km). Hanteringen bedöms inte påverka möjligheterna till
bebyggelse på en enskild fastighet i närheten, utan är mer en fråga för säkerhetsarbetet
på anläggningen.
Avseende trafikbuller visar beräkningar att kvarteret Klostret 18 klarar samtliga
riktvärden för buller, oberoende av planlösning och placering av balkong. Kvarteret
Klostret 20 är dock hårt utsatt för trafikbuller i öster och här krävs en genomtänkt
planlösning för att uppfylla riktvärdena. Även balkongerna är utsatta för ljudnivåer över
riktvärden i förordningen och bör endast bör anges som en alternativ uteplats. Gamla
Staden 7:1 beräknas kunna klara riktvärden för trafikbuller om planlösning och placering
av balkonger tar hänsyn till ljudnivåerna (planlösning saknas vid dags dato).
Utifrån redovisade nivåer för externt industribuller från McNeils verksamhet bedöms den
ekvivalenta ljudnivån under dag, kväll och natt understiga 35 dBA i de aktuella områdena.
Industribuller orsakat av McNeils ensidigt utgör därmed inget hinder för nya bostäder i
detaljplaneområdet.
Verksamheten på McNeil bedöms ha liten inverkan på exponeringen av luftburna
partiklar (PM10) vid aktuella fastigheter. Den största delen av de partiklar fastigheterna
exponeras för har sitt ursprung från trafik och andra urbana bakgrundshalter. Utifrån
genomförda spridningsberäkningar och bedömningar av urbana bakgrundshalter kommer
alltså partikelhalterna av PM10 inte riskera att överskrida Miljökvalitetsnormerna, dess
utvärderingströsklar och inte heller halterna i miljömålet Frisk luft.
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Den samlade bedömningen är således att inga hinder föreligger för planläggning av
bostäder i de aktuella områdena med avseende på risker inom McNeils verksamhet eller
luftburna partiklar. Med anledning av trafikbullersituationen finns anledning att se över
utformning och planlösning främst inom kvarteret Klostret 20 med även för del av Gamla
Staden 7:1.
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1

Inledning
Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs Stad, har fått i uppdrag att detaljplanelägga
fastigheterna Klostret 18, Klostret 20 och del av Gamla Staden 7:1 på Slottshöjden i
Helsingborg. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder på
fastigheterna Klostret 18 och 20 samt på del av fastigheten Gamla staden 7:1 samt pröva
omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Syftet är också att stärka befintlig
gröning på del av fastigheten Gamla staden 7:1 genom planbestämmelse.

1.1

Syfte
Denna riskutredning utgör ett underlag för planläggningen och syftar till att klargöra
följande aspekter;


Risker förknippande med hantering av farliga kemiska ämnen inom McNeils
verksamhet i enlighet med Servesolagstiftningen.



Bullerstörningar i inom planområdet med avseende på buller från trafik på
närbelägna vägar.



Bullerstörning från McNeils närbelägna verksamhet.



Risk för störning i form av utsläpp av partiklar till luft (PM10) från McNeils
verksamhet.

Rapporten har enligt önskemål från Helsingborgs stad tagit sitt avstamp i rapporten ”PM
Underlag till visionsskisser. Norra infarten, Helsingborg (2010-01-22) som omfattar bl a
McNeils verksamhet.

1.2

Metodik och avgränsningar
Denna rapport baseras på tillgängligt underlag i form av miljötillstånd och
säkerhetsrapporter från verksamheten. För såväl trafikbuller som partiklar har separata
modelleringar gjorts, metod beskrivningen för dessa redovisas under respektive kapitel.
Rapportens fokus är lämpligheten för byggnation av bostäder på de aktuella fastigheterna
och den i detaljplanen redovisade utformningen. Alternativa utformningar har inte ingått i
utredningen inte heller förtätning på alternativa platser.

2

Planområdet

2.1

Allmän beskrivning
Fastigheterna i kvarteret Klostret är idag bebyggda medan den aktuella delen av Gamla
Staden 7:1 är en gröning omgiven av flerbostadshus.
Fastigheterna ligger cirka 150 meter från McNeil AB:s tillverkning av läkemedel och inom
uppmärksamhetsområde avseende miljöstörning och olycksrisk från verksamheten. Delar
av planområdet, främst fastigheten Klostret 20, berörs även enligt kommunens
översiktliga bullerutredning av buller från trafik på Rektorsgatan.
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Figur 1. Aktuella fastigheter Klostret 18, Klostret 20 och Gamla Staden 7:1 ligger i sydvästlig
riktning från McNeil. Karta: Open Street Map
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2.2

Närliggande verksamheter
McNeil ligger i närområdet av de planerade detaljplanerna på fastigheterna Svalan 37
(väster om Ringstorpsvägen) samt Backsvalan 6 och Backsvalan 7. Liknande verksamhet
har bedrivits på platsen sedan 1919. Företaget har tillstånd enligt miljöbalken för
tillverkning av brustabletter, laxermedel och rökavvänjningspreparat (bl a
nikotintuggummin). Omgivningspåverkan består av buller, luftutsläpp (stoft, lukt och
lösningsmedel) samt utsläpp till recipient. Klagomål på lukt och buller har förekommit.
Företaget har även tillstånd för hantering och lagring av 45 m³ brandfarlig vätska (klass 1)
vilket i huvudsak är lagring av etanol. Etanol levereras i tankbil och i nuläget lagras den i
två tankar på 10 m3 vardera. Verksamheten hanterar även Heptan som lagras i fat om
180 liter. I övrigt finns mindre mängder av andra typer av brandfarliga vätskor, som
uppgår till några fåtal kubik för den totala mängden på hela siten. Tillstånd finns även för
totalt 1000 liter gas på hela siten, men enligt McNeils handlingsprogram för allvarliga
kemikalieolyckor rör det sig inte om brandfarlig gas.

Figur 2. Närliggande verksamheter markerade ur ” PM Underlag till visionsskisser. Norra infarten,
Helsingborg (2010-01-22)” De aktuella planområdena ligger strax söder om McNeil.
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3

Risk

3.1

Bedömningsgrunder för risker från industri
Inom McNeils verksamhet hanteras så stora mängder nikotin att Sevesolagstiftningen är
tillämplig. Några rekommenderade skyddsavstånd för hantering av nikotin finns ej, men
det har upprättats en riskbedömning i enlighet med lagstiftningens krav.
Likaså är Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) som anger riktlinjer
med rekommenderade skyddsavstånd mellan behållare med brandfarlig vätska och olika
typer av byggnader (tabell 1 nedan) tillämplig inom området.

Tabell 1. Rekommenderade avstånd mellan olika skyddsobjekt och brandfarlig vätska i cistern eller
lös behållare (V är volym i m3)

3.2

Bedömning risk
Som följd av att Sevesolagstiftningen är tillämplig har McNeil tagit fram en riskutredning.1
I riskutredningen dras slutsatsen att hanteringen av nikotin inte medför någon fara för
allvarliga olyckor som kan påverka omgivningen, varken avseende miljö eller människors
hälsa. Av riskutredningen framgår att spridning av nikotin via brandgaser har identifierats
som en möjlig fara. Det har inte utretts i detalj i riskutredningen, men det anges att det
finns rutiner för hantering av ett sådant scenario som tagits fram i samarbete med
räddningstjänsten i Helsingborg

1

ÅF 2014. McNeil AB, Helsingborg, Riskutredning Nikotinhantering – Utredning av risker ur ett
Sevesoperspektiv.
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Hur spridning av brandgaser sker är i hög grad beroende av styrka och riktning för vind
och sker på ett relativt diffust sätt över stora avstånd (upp till flera km). Spridning av
brandgaser bedöms inte påverka möjligheterna till bebyggelse på en enskild fastighet i
närheten, utan är mer en fråga för säkerhetsarbetet på anläggningen.
Avseende hanteringen av brandfarliga vätskor ligger McNeils anläggning med god
marginal bortom det avstånd (50 meter), från planerad bebyggelse, som är
rekommenderat avstånd enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift. McNeil redovisar
också i sin riskutredning och miljörapport från 2015 sitt arbete för att minska risker
förknippade med brand och konstaterar att en brand kommer kunna begränsas till en
mindre del av verksamheternas byggnader.
Den samlade bedömningen är att McNeils verksamhet inte föranleder några särskilda
åtgärder för att möjliggöra byggnation av bostäder inom planområdet.
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4

Buller
Två typer av bullerkällor har beaktats i studien: trafikbuller och externt industribuller. För
bedömning av trafikbuller beräkningar genomförts dessa redovisas i kapitel 4.1 nedan,
bedömningen av industribuller harbedömts utifrån de mätningar som gjorts av McNeil och
redovisas i kapitel 4.2.

4.1

Trafikbuller
Bedömningsgrunder för trafikbuller
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader1
2017-05-11 reviderade regeringen förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande.
Förordningen innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och ska
från och med 2017-07-01 tillämpas vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och innehåller
därmed vissa lättnader, dock endast för utomhusmiljöer. Inomhusmiljön regleras av
Boverkets byggregler. Nedan listas de riktvärden som ska gälla vid detaljplanering.


30 dBA ekvivalentnivå inomhus



45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid



60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad



50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Vid överskridande av riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad kan avsteg tillämpas
i alla lägen oavsett stads- eller landsbygdsmiljö.
Överskridande av 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasadsida kan accepteras
om ljuddämpad sida om 55 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal ljudnivå
nattetid (mellan kl. 22:00 och kl. 06:00) finns för hälften av bostadsrummen.
För små bostäder (om högst 35 kvadratmeter) gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om maximal ljudnivå vid uteplats om 70 dBA ändå överskrids, bör nivån inte överskridas
med mer än 10 dB fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och kl. 22:00.
För vidare vägledning bedöms Boverkets frågor och svar om buller 2 som tillämpbar tills
vidare information och praxis finns tillgängligt.

1

http://www.boverket.se/contentassets/7efa6459ad694445af30d8ba987740a8/fragor-och-svar-om-buller.pdf
(2017-03-29)
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Uttrycksförklaring
Bostadsrum

Rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.

Ekvivalent ljudnivå

En medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett
frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år.

Frifältsvärde

En ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad.

Maximal ljudnivå

En ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande
fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde.

Uteplats

En iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus.

Metod
Underlag
Beräkningarna bygger på topografiskt kartmaterial från Helsingborgs stad.
Byggnadshöjder för planförslaget och befintliga byggnader har bearbetats med
information hämtad från Helsingborgs stad.
Underlag Klostret 18 och 20 inkl. fasad- och planritning, dat. 2017-03-27.
Uppgifter om vägtrafik samt prognos för 2030 har erhållits från Helsingborgs Stad
Trafikuppgifter
Hastigheten har antagits till 40 km/h på kring liggande vägar. Uppgifter om vägtrafik för
2017 har antagits vara oförändrade från 2016. Siffrorna har erhållits från Stadsbyggnadsförvaltningen. På de mindre gatorna har trafiken antagits till 20 ÅDT/h, vilket motsvarar
Villatomtsvägen. Den tunga trafiken påverkar huvudsakligen de maximala ljudnivåerna
och är så pass liten på den mindre gatorna att den här har ansetts försumbar, samtliga
siffror redovisas i tabell 2.
För framtidsåret 2030 har en prognos för trafiken gjorts där flödena ökats med 1000
fordon på följande vägar:





Mellersta Stenbocksgatan
Hälsovägen
Rektorsgatan
Kopparmöllegatan

På övriga gator har trafiken förutsatts kvarstå i samma utsträckning. Ingående trafiksiffror
redovisas i nedan tabell 3.
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Tabell 1 Trafikuppgifter 2017

År 2017
Gatunamn
Hälsovägen (N om Stenbocksgatan)
Hälsovägen (S om Stenbocksgatan)
Hälsovägen (S om Kopparmölleplatsen)
Lilla Möllevångsgatan2
Dammegatan2
Mäster Jacobs gata2
Mäster Hans gata2
Övre Långvinkelsgatan2
Nedre Långvinkelsbacken2
Rönbecksgatan2
Rektorsgatan
Mellersta Stenbocksgatan (NV om rondell)
Mellersta Stenbocksgatan (parallell till huvudgatan) 1
Mellersta Stenbocksgatan (rondellen)
Mellersta Stenbocksgatan (S om rondell)
Norra Stenbocksgatan
Pålsjögatan
Kopparmöllegatan (V om Hälsovägen)
Kopparmöllegatan (Ö om Hälsovägen)
Bergaliden
Villatomtsvägen
St Peders Gata2
Fredriksdalsplatsen2
Troiliusgatan2
Lyktandäregranden2
Hebsackersgatan2
Stampgatan (V om Hjälmshultsgatan)
Stampgatan (Ö om Hjälmshultsgatan)
Elias Follins gata2
1 Trafikmängden
2 Trafikmängd

ÅDT

ÅDT/h
22200
19272
16464
480
480
480
480
480
480
480
4008
5760
480
7632
18336
7272
5328
8928
9024
7920
451
480
480
480
480
480
1344
672
480

925
803
686
20
20
20
20
20
20
20
167
240
20
318
764
303
222
372
376
330
19
20
20
20
20
20
56
28
20

Tung %
13
13
13

antas vara oförändrad från 2016.

uppskattad
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5

20
23
4
15
4
7
8
11
11
5

8
4

Tabell 2 Uppräknade trafikuppgifter till trafiksiffror för 2030

År 2030
Gatunamn
ÅDT
ÅDT/h
Tung %
Hälsovägen (N om Stenbocksgatan)
23200
966,7
13
Hälsovägen (S om Stenbocksgatan)
20272
844,7
13
Hälsovägen (S om Kopparmölleplatsen)
17464
727,7
13
Lilla Möllevångsgatan1
480
20
0
1
Dammegatan
480
20
0
1
Mäster Jacobs gata
480
20
5
1
Mäster Hans gata
480
20
0
1
Övre Långvinkelsgatan
480
20
0
1
Nedre Långvinkelsbacken
480
20
0
1
Rönbecksgatan
480
20
0
Rektorsgatan
5008
209
20
Mellersta Stenbocksgatan (NV om rondell)
6760
282
23
1
Mellersta Stenbocksgatan (parallell till huvudgatan)
480
20
0
Mellersta Stenbocksgatan (rondellen)
8632
360
4
Mellersta Stenbocksgatan (S om rondell)
19336
806
15
Norra Stenbocksgatan
7272
303
4
Pålsjögatan
5328
222
7
Kopparmöllegatan (V om Hälsovägen)
9928
414
8
Kopparmöllegatan (Ö om Hälsovägen)
10024
418
11
Bergaliden1
7920
330
11
Villatomtsvägen
451
19
5
1
St Peders Gata
480
20
0
1
Fredriksdalsplatsen
480
20
0
1
Troiliusgatan
480
20
0
1
Lyktandäregranden
480
20
0
1
Hebsackersgatan
480
20
0
Stampgatan (V om Hjälmshultsgatan)
1344
56
8
Stampgatan (Ö om Hjälmshultsgatan)
672
28
4
1
Elias Follins gata
480
20
0
1 Trafikmängd

uppskattad
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Beräkningar
Beräkningarna är utförda enligt den nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller 3,4 i
beräkningsprogrammet Cadna/A 2017, version 159.4707.
Spridningsberäkningarna har genomförts på en höjd ovan mark motsvarande 1,5 m och
inkluderar tre fasadreflektioner. Resultatet i fasadpunkterna redovisas som frifältsvärde,
alltså utan reflex i egen fasad och kan jämföras direkt mot riktvärde.
Den nordiska beräkningsmodellen har en spårbar noggrannhet ±3 dB för avstånd upp till
300 meter för vägtrafik och 500 m för tågtrafik, under förutsättningen att underlaget
överensstämmer med den faktiska situationen.

3
4

Naturvårdsverket, 1996. Rapport 4653, Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell
Naturvårdsverket, Banverket, 1996, Rapport 4935, Buller från spårbunden trafik, Nordisk beräkningsmodell.
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Resultat
Resultatet av beräkningarna utifrån prognosen för år 2017 och 2030 redovisas som
spridningskartor och fasadnivåer i bilaga 1-4. Då trafiken är störst 2030 utgör detta det
dimensionerande fallet med det högsta ljudnivåerna. Utsnitt från bilagorna på respektive
fastighet presenteras nedan. Fasadnivåerna redovisar här den högsta ljudnivån per
fasadsida.
Kv. Klostret 18
Samtliga riktvärden för trafikbuller bedöms innehållas på Kv. Klostret 18, oberoende av
placering på bostadsrum och balkong.

Figur 3. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2030 vid Kv. Klostret 18.

Figur 4. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad år 2030 vid Kv. Klostret 18.
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Kv. Klostret 20
För år 2030 riskerar den ekvivalenta ljudnivån 60 dBA att överskridas vid sydöstra
fasaden på Kv. Klostret 20. Detta innebär att de lägenheter som vetter mot detta
väderstreck bör utformas som små lägenheter (bostad om högst 35 m2) för att uppfylla
riktvärden för ekvivalent ljudnivå i förordning 2015:216.
För både ekvivalent och maximal ljudnivå år 2030 beräknas ljudnivåerna att överskrida
riktvärde vid samtliga balkonger på Kv. Klostret 20. Detta innebär att balkongerna endast
bör anges som en alternativ uteplats. Annan primär uteplats med godkända
ljudförhållanden bör därför tillhandahållas.

Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2030 Kv. Klostret 20.

Figur 6. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad 2030 Kv. Klostret 20.
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Gamla Staden 7:1 (två huskroppar)
Beräkningar visar att den ekvivalenta ljudnivån 60 dBA utomhus vid fasad kan klaras för
båda huskropparna på Gamla Staden 7:1 år 2030.
Då den ekvivalenta ljudnivån klarar kravet på ekvivalent ljudnivå vid fasad så finns inga
ytterligare krav på maximal ljudnivå.
Ungefär hälften av fasaderna på båda huskropparna överskrider den ekvivalenta
ljudnivån 50 dBA för uteplats. För maximal ljudnivå överskrids ljudnivån 70 dBA på de
norra delarna av de båda huskropparna. Placering av balkonger bör därför göras på de
fasader där varken ekvivalent eller maximal ljudnivå överskrids (planlösning saknas vid
dags dato). I annat fall bör annan primär uteplats med godkända ljudförhållanden
tillhandahållas.

Figur 7. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2030 Gamla Staden 7:1.

Figur 8. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad år 2030 Gamla Staden 7:1.
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Bedömningsgrunder för externt industribuller
Det buller som uppstår inom verksamhetsområdenas anläggningar inklusive buller från
transporterna inom anläggningsområdet, räknas som industribuller. I samband med
planläggning i områden med sådant buller sker bedömning i enlighet med de riktlinjer
Boverket har gett avseende buller i planeringen i skriften ”Industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning
(2015:21).
Tabell 4. Högsta ekvivalenta ljudnivå från industri/ annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid
bostadsfasad. (ur Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder – en vägledning (2015:21)).

Ljudnivåerna i tabell 4 ovan skall också tillämpas vid planering av förskolor, skolor och
vårdlokaler. De skall dock då användas för de tider lokalerna används.
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4.2

Externt industribuller
Metod
Påverkan orsakad av externt industribuller från McNeils verksamhet bedöms utifrån
bulleremissionen enligt bolagets miljörapport från 20155. Följande är utdrag ur denna:

Resultat
Utgående ifrån redovisade bullernivåer från McNeils verksamhet så bedöms den
ekvivalenta ljudnivån under dag, kväll och natt understiga 35 dBA. Detta baseras på att
avståndet till detaljplaneområdet är minst dubbelt så stort som avståndet till
kontrollpunkterna Mp 1 och Mp 2.
Utifrån det industribuller som kan förväntas orsakas av McNeil ensidigt kan därav nya
bostäder kunna accepteras på detaljplaneområdet.

5

McNeil AB, Miljörapport för verksamhetsåret 2015, MHS 1603-04
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4.3

Samlad bedömning buller
Enligt beräkningarna förväntas bullernivåerna inom Kv. Klostret 18 klara samtliga
riktvärden för buller, oberoende planlösning och placering av balkong.
Beräkningarna visar dock att Kv. Klostret 20 är hårt utsatt för trafikbuller och här krävs
genomtänkt planlösning för att uppfylla riktvärdena. Balkongerna är här utsatta för
ljudnivåer över riktvärden i förordningen. Detta innebär att balkongerna endast bör anges
som en alternativ uteplats. Annan primär uteplats med godkända ljudförhållanden bör
därför tillhandahållas.
För Gamla Staden 7:1 visar beräkningarna att riktvärden för trafikbuller kan klaras om
planlösning och placering av balkonger tar hänsyn till ljudnivåerna (planlösning saknas
vid dags dato).
Viktigt i sammanhanget är att många av gatorna har en trafikmängd som är grovt
uppskattad på grund av avsaknad av faktiska trafikuppgifter. Resultatet kan därför
komma att påverkas om dessa siffror ändras. Som jämförelse kan tumregeln att en
fördubbling av trafiken innebära en ökning av trafikbullret med 3 dBA användas.
Utgående ifrån redovisade nivåer för industribuller från McNeils verksamhet bedöms den
ekvivalenta ljudnivån under dag, kväll och natt understiga 35 dBA. Industri
bullersituationen ensidigt utgör därmed inget hinder för nya bostäder i detaljplaneområdet.
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5

Luftburna föroreningar
Föreslagen bebyggelse ligger i vad som kan liknas vid urban miljö relativt centralt i
Helsingborg och de luftburna föroreningar som anses bli mest betydande vid aktuella
fastigheter är kväveoxider och partiklar. Dessa uppkommer framförallt i samband med
trafik, framförallt i förbränningsmotorer och däckslitage, därtill kan de uppkomma vid
annan typ av förbränning eller partikelemitterande verksamhet från exempelvis
industriverksamhet.
Luftföroreningssituationen blir särskilt intressant på grund av fastigheternas närhet till
McNeils verksamhetsområde. I den visionsskiss som togs fram för norra infarten 2010
”PM. Underlag till visionsskisser Norra infarten, Helsingborg” redovisas att McNeils
verksamhet framförallt ger upphov till emissioner av stoft, lösningsmedel och lukt.
Eftersom kväveoxider inte tas upp bland de föroreningar som belastar omgivningsluften
från McNeil, har man i denna studie likställt kväveoxider med de bakgrundshalter som
Helsingborgs stad uppmäter i urban miljö. Avseende lösningsmedel och luktekvivalenter
som också anses bidra till emissionerna i visionsskissen saknas utsläppsdata avseende
luktekvivalenter och relevanta utvärderingsgrunder för lösningsmedel.
Spridningsberäkningar av dessa har därför inte utförs i det här skedet av planprocessen.
Bedömningen har därför baserats på tillskottet av stoft från McNeil.

5.1

Bedömningsgrunder partiklar PM10.
I utredningen förutsätts att den allra största andelen av stoft som emitteras från McNeil
kan likställas vid PM10, förenklat uttryckt partiklar med en diameter <10 µm. Beräknade
halter kommer därför att utvärderas mot relevanta bedömningsgrunder för PM10.
Huvudsakliga utvärderingsgrunder för bedömning av kvalitet på utomhusluft är de
tvingande Miljökvalitetsnormerna (MKN) som definieras i Luftkvalitetsförordningen
(2010:477). Normerna är även behäftade med nedre- och övre utvärderingströsklar (NUT
respektive ÖUT) vilka vid överskridande förenklat kan sägas leda till krav på skärpt
övervakning. En sammanställning av MKN avseende partiklar PM10 redovisas i tabell
5Tabell 5.
Tabell 5. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft avseende PM10.

Förorening
Partiklar
(PM10)

Medelvärde
s
period

MKNvärde

Antal tillåtna
överskridanden

Dygn

50 µg/m3

35 dygn, 90-percentil

År

40 µg/m3

NUT
25
µg/m3
20
µg/m3

ÖUT
35
µg/m3
28
µg/m3
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Därtill finns de nationella miljömålen för Frisk luft vars precisering avseende halter av
partiklar PM10 framgår av Tabell 6. Miljömålet frisk luft ska uppnås senast 2020.
Tabell 6. Preciseringar avseende riktvärden för PM10 i Miljömålet för Frisk luft

Förorening
Partiklar (PM10)

Medelvärdesperiod

Riktvärde

Tid för uppfyllelse

3

Dygn*

30 µg/m

År

15 µg/m3

2020

*Sweco tolkar, liksom bland andra SMHI (svenskt referenslaboratorium för utomhusluft), dygnsriktvärdet för
PM10 i Miljömålet Frisk luft som 90 percentil, alltså 35 tillåtna överskridanden per år.

5.2

Metod
Exponeringen av luftburna partiklar som emitteras från McNeils verksamhet vid aktuella
fastigheter har modellerats i modelleringsverktyget Aermod View som rekommenderats
av amerikanska miljövårdsmyndigheter (US-EPA) och svenska referenslaboratoriet för
utomhusluft, SMHI.
Den spridningsberäkningen går kortfattat till så att utsläppsdata modelleras tillsammans
med bland annat topografi och treårs timvisa meteorologiska data (totalt drygt 26 000
timmars data) från närliggande meteorologiska stationer. Hänsyn tas till turbulenta
luftflöden vid byggnader runt emissionskällan samt processgasers utsläppshöjder.
För emissioner från McNeils verksamhet har antagits en utsläppskälla, på McNeil kallas
arbetsstationen som emitterar processgaserna ”GUM”. I Miljörapporter för senare år har
man angivit två huvudsakliga utsläppskällor; GUM och BRUS. Dock har den emitterande
verksamheten vid BRUS lagts ned.
Huvuddelen av emissionsdata har hämtats från rapporteringen av de emissionsmätningar
sker var tredje år, senast 2014, och utifrån det som redovisats i Miljörapporten emitteras
låga halter av stoft, tabell 7. (Stoft kan kortfattat sägas vara ett samlingsnamn för alla
luftburna partiklar som påverkas av gravitationen: damm, partiklar, micellbildningar etc.
dock inte fuktpartiklar.) Verksamhetsutövaren har inte redovisat några diffusa utsläpp av
stoft.
Tabell 7. Stofthalt i utgående luft från identifierade punktutsläpp

Produktionsläge
Treo tabletter
Tuggummi tillverkning

Mätresultat 2014
< 1 mg/nm3tg
< 1 mg/nm3tg

McNeil har dock tillstånd att emittera som mest 5 mg/nm3tg . Emissionerna kan utföras
dygnet runt vilket på årsbasis riskerar ge en betydande mängd deponerat stoft i
omgivningen.
Sweco bedömer att problem med exponering av emissioner av stoft vid aktuella
fastigheter från McNeils verksamhetsområde endast kan uppkomma i de fall då
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vindriktningen är från nordöst, enligt frekvensdiagrammet i figur 9 är det mindre vanligt än
de flesta andra vindriktningar. Exponeringen av partiklar bedöms trots missgynnsamma
vindriktningar bli liten så länge emissionerna håller sig vid de nivåer som uppmätts vid
stickprov under 2014. Dock kan situationen bli mer besvärande om emissionerna närmar
sig de högsta nivåer som medgivits i aktuellt miljötillstånd. De halter som vi räknat med är
därför de maximalt tillåtna, 5 mg/nm3tg, vilket alltså kraftigt överdriver den aktuella
situationen.
Processgasflödet, alltså de kubikmeter processgas som emitteras per timme vid
utsläppskällan, och processgasens temperatur har likställts med uppmätta värden vid
senaste besiktningstillfället. Flödet och temperaturen hos emitterade processgaser är
viktiga för spridningen eftersom de påverkar lyftkraften hos processgaserna. Ju högre
lyftkraft desto mer utspädda blir processgasera i emissionskällans närmsta omgivning.
Men å andra sidan når de luftburna partiklarna ett större område.
Utsläpphöjder har satts till 54 m ovan havsnivå.
Tabell 8. Huvudsakliga emissionsdata som använts vid spridningsberäkningen.

Utsläppspunkt
(”namn”)

Koordinater
för utsläppspunkten

Ungefärlig
utsläppshöjd

Antagen halt
emitterat stoft

"Gum"

56.0561° (lat);
12.7026°(long)

54 m ovan
havsnivå

5 mg/nm3tg*

Process
Process
-gas
- gas
flöde
temp
(m3/h)
Dygnet 4050
24 °C
runt
m3/h
Drifttider

*mg/nm3tg = ”milligram per normal kubikmeter torr gas”
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5.3

Resultat
Den dominerande vindriktningen är från väst/sydväst vilket redovisas i vindrosen i figur
9Figur 9 och som grundar sig på timvisa meteorologiska data under 2013 t.o.m. 2015,
totalt 26 280 timmars data, från närliggande meteorologiska stationer. De flesta från
mätstationen med koordinaterna (lat; long) 56,0304; 12,7653.

Figur 9. Vindros som frekvensdiagram över vindriktningar och vindhastigheter. Dominerande
vindriktning är från sydväst.

Aktuella fastigheter Klostret 18, Klostret 20 och Gamla Staden 7:1 ligger i sydvästlig
riktning från McNeils verksamhetsområde, se figur 10Figur . Därmed är fastigheterna i
vindriktningsmässigt gynnsamt läge i förhållande till luftburna emissioner från McNeil.
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Figur 10. Aktuella fastigheter Klostret 18, Klostret 20 och Gamla Staden 7:1 ligger i sydvästlig
riktning från McNeil. Eftersom den dominerande vindriktningen är från sydväst torde det lindra
exponeringen av emissioner från McNeil. Karta: Open Street Map

Den exponering som kommer från tillskott av partiklar från McNeils emitterande
verksamhet blir liten, se Tabell 9. Dygnsmedelvärdet som 90-percentil (det 36:e högsta
dygnsmedelvärdet per år) såväl som årsmedelvärdena uppgår vid samtliga fastigheter till
<0,1 mg/m3, det maximala timmedelvärdet uppgår till 0,5 mg/m 3 vid Klostret 18, 0,4
mg/m3 vid Klostret 20 samt 0,3 mg/m3 vid Gamla Staden 7:1.
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Tabell 9. Tillskott av partiklar PM10 vid aktuella fastigheter som kommer från McNeils verksamhet.

Exponering vid
Exponering vid
Exponering vid
Klostret 18 (µg/m3) Klostret 20 (µg/ m3) Gamla Staden 7:1 (µg/ m3)
Timme, högsta värdet.
0,5
0,4
0,3
Dygn, högsta värdet
0,1
0,1
0,1
Medelvärdesperiod

År

<0,1

<0,1

<0,1

Dygns 90-percentil

<0,1

<0,1

<0,1

I figur 11, 12 och 13 (se även bilaga 5-7) redovisas spridningsberäkningar av emitterade
partiklar PM10 som isolinjer projicerade på Open Street Map- kartor. Emissionskällan
redovisas vid det röda hårkorset (+). Halterna runt emissionskällan projicerade som
isolinjer på kartbilder över aktuellt område. Aktuella fastigheter är utritade.

Figur 11. Högsta timmedelvärdet av partiklar PM10 som isolinjer. Enheter µg/m3.
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Figur 12. 90-percentil Dygnsmedelvärde av exponering av partiklar PM10 som isolinjer i µg/m3

Figur 13. Årsmedelvärde av exponering av partiklar PM10 som isolinjer i µg/m3
repo001.docx 2015-10-05

23(25)
RAPPORT
2017-06-14
RISK-, LUFT- OCH BULLERUTREDNING INFÖR BEBYGGELSE INOM FASTIGHETERNA KLOSTRET 18,
KLOSTRET 20 OCH GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORGS STAD

LKM p:\1228\1288595_risk-_och_bullerutredning_hbg\000\19 original\leverans 170614\1288595000 rapport risk- och bullerutredning klostret 18 klostret 20
och gamla staden 7_1 rev 170614.docx

Notera att förutom tillskottet från McNeils verksamhet exponeras fastigheterna även för
urbana bakgrundshalter. Vid Drottninggatan i Helsingborg uppmättes under 2016 de
halter som redovisas i Tabell 10.
Tabell 10. Urbana bakgrundshalter i gatunivå uppmätt under 2016 vid Drottninggsatan, centralt i
Helsingborg.

Urbana bakgrundshalter

Uppmätt halt
(µg/m3)

MKN
(µg/m3)

90- percentil dygnsvärde

24

50

Högsta dygnsmedelvärde
Överskridanden av MKN avseende
dygnsvärde per år

55
1 st

35 st

Årsmedelvärde

14

40

Förorening

Partiklar (PM10)

5.4

Mätplats Drottninggatan
Medelvärdesperiod

Bedömning luftkvalitet
Verksamheten på McNeil kommer ha liten inverkan på exponeringen av luftburna partiklar
vid aktuella fastigheter. Den största delen av de partiklar fastigheterna exponeras för
kommer ha sitt ursprung från trafik och andra urbana bakgrundshalter. I Helsingborg sker
kontinuerligt mätningar av luftburna föroreningar i syfte att följa de urbana halterna av
bland annat partiklar. I tabell 11 redovisas resultat från mätningarna av luftburna
föroreningar under 2016 samt jämförelse mot Miljökvalitetsnormer. Mer om Helsingborgs
stads mätningar redovisas i ”Årsrapport luften i Helsingborg 2016”.
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Tabell 11. Redovisning av de halter luftburna föroreningar som uppmätts under 2016 i Helsingborgs
stad.

Kvävedioxid (NO2)

Enhet

Årsmedelvärde

µg/m3

98-percentil timvärde

Norra
Helsingborg
,
Mätsträcka
6
24,9

Norra
Helsingborg,
Mätsträcka 4

Södra
Stenbocksgatan

MKN

16,6

23,2

40

3

64,2

49,1

65,7

90

3

47,2

60

µg/m

98-percentil dygnsvärde

µg/m

48,5

35,7

Svaveldioxid (SO2)

Enhet

Norra
Helsingborg

MKN

st

0

175

st

0

7

Tillfällen över MKN:s timvärde
( 200 µg/m3)
Tillfällen över MKN:s
dygnsvärde (100 µg/m3)
Ozon (O3)

Enhet

Dygnsvärde

µg/m3

Partiklar PM10

Enhet

Årsmedelvärde

µg/m3

90-percentil dygnsvärde

3

µg/m

Norra
Helsingborg
94
Drottninggatan
14,3
23.8

MKN
120

MKN
40
50

Exponering av partiklar inom planområdet kommer sannolikt bli lägre än de halter som
mäts på Drottninggatan, främst på grund av att trafikdensiteten är lägre kring aktuella
fastigheter. Utifrån genomförda spridningsberäkningar och bedömningar av urbana
bakgrundshalter kommer alltså partikelhalterna av PM10 inte riskera att överskrida
Miljökvalitetsnormerna, dess utvärderingströsklar och inte heller Miljömålet Frisk luft.
Mot denna bakgrund bedöms således inga hinder föreligga för planläggning av bostäder i
de aktuella områdena med avseende på partiklar. Även andra luftburna föroreningar som
mäts i Helsingborgs stad underskrider MKN som redovisas i tabell 11.
I rapport ”PM Underlag till visionsskisser. Norra infarten, Helsingborg” (2010-01-22)
framgår att det även inkommit klagomål från allmänheten på luktemissioner från såväl
McNeils verksamhet som intilliggande kafferosteri. Spridningsberäkningar skulle också
kunna genomföras avseende luktekvivalenter i syfte att se de luktemissioner som aktuella
fastigheter kommer exponeras för. Dock kräver det att man i ett inledningsskede provtar
vid de huvudsakliga utsläppen som ger luktemissioner i närområdet.
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BILAGA 5
Spridningsberäknat högsta timmedelvärde av PM10. Isolinjer projicerade på Open Street Map- kartor. Emissionskällan redovisas vid det röda hårkorset (+). Halterna runt emissionskällan projicerade som isolinjer på
kartbilder över aktuellt område. Aktuella fastigheter är utritade med röd kantlinje.

BILAGA 6
Spridningsberäknat dygnsmedelvärde (som 90-percentil) av PM10. Isolinjer projicerade på Open Street Map- kartor. Emissionskällan redovisas vid det röda hårkorset (+). Halterna runt emissionskällan projicerade
som isolinjer på kartbilder över aktuellt område. Aktuella fastigheter är utritade med röd kantlinje.

BILAGA 7
Spridningsberäknat årsmedelvärde av PM10. Isolinjer projicerade på Open Street Map- kartor. Emissionskällan redovisas vid det röda hårkorset (+). Halterna runt emissionskällan projicerade som isolinjer på
kartbilder över aktuellt område. Aktuella fastigheter är utritade med röd kantlinje.

