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UNDERRÄTTELSE
2020-11-17

Mottagare, se nedan

Parter: PolyPeptide Laboratories AB ./. Länsstyrelsen i Skåne län
Målet gäller: Överklagande av Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöprövningsdelegationens
beslut 2019-10-22, dnr: 551-34889-2017, ang. tillverkning av läkemedel på fastigheten
Kajan 24 och 36, Malmö kommun.
De bifogade handlingarna har kommit in till domstolen.
Vill ni/du lämna ett yttrande?

Ni/Du får nu tillfälle att yttra er/dig över det som står i handlingarna. Vill ni/du göra det
ska yttrandet vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 8 december 2020.
Ni ges inom samma tid även möjlighet till att slutföra er talan i målet.
När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte
kommit in.

När ni/du skickar in yttrandet

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni/du vill skicka
dem på ett säkert sätt kan ni/du göra det via www.domstol.se/kontaktformular.
Uppge ert/ditt namn, målnummer M 5338-19 och det telefonnummer som ni/du kan nås
på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.
Har ni/du frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna om ni/du har frågor: Telefon 0470-560 130
Mark- och miljödomstolen
Bifogade handlingar: aktbilaga 38
Mottagare
Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö stad, Miljönämnden

Dok.Id 554809

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Kungsgatan 8
Telefon
0470-560 100

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 81
351 03 Växjö

E-post
mmd.vaxjo@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt
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INKOM: 2020-11-10
MÅLNR: M 5338-19
AKTBIL: 38

Till Växjö tingsrätt,
Endast via mail till mmd.vaxjo@dom.se

10 november 2020

M 5338-19; Yttrande
Såsom ombud för PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB (”PPL” eller ”Bolaget”) och med
hänsyn till den inställda huvudförhandlingen får vi härmed inkomma med följande skrift
avseende de punkter som avsågs diskuteras under huvudförhandlingen.
Bilagt denna skrift finns en teknisk inlaga från Sweco, Bilaga 1, en PM angående risk från
AFRY, Bilaga 2, en bullerutredning från Efterklang, Bilaga 3, samt bilder från verksamheten, Bilaga 4.

Ny produkt

1.1

Inledande kommentarer

1.1.1

PPL anmälde den 11 maj 2020 tillverkning av glykosid till miljöförvaltningen i
Malmö stad. Anledningen till anmälan och den skyndsamma hanteringen var att
glykosiden ska användas i ett kommande vaccin mot covid-19. Det är således av
vikt att produkten även fortsättningsvis kan produceras på anläggningen då
framställningen av vaccinet fortsatt är mycket aktuell och angelägen.

1.1.2

Bolaget avser att även framöver producera denna produkt och anser att den kan
rymmas inom den tillståndsansökan som nu prövas. PPL yrkar således att det i
tillståndsmeningen även ska inkluderas tillverkning av glykosiden. Justeringen
innebär inte någon förändring av mängden produkt som ska produceras. De processteg som ska användas är rening, koncentrering och frystorkning. De processer, utrustningar och processkemikalier som ska användas är desamma som idag
används för nuvarande produktion och som således täcks av bolagets tillstånd.
Skillnaden är att man för denna produkt hoppar över syntessteget. Eftersom omständigheterna är desamma som i dagens verksamhet bedöms ingen ytterligare
påverkan på miljön ske. Se vidare nedan.
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1.2

Ingen förändring i bullerhänseende

1.2.1

Förändringen avseende produktion av glykosid innebär inte att några bullervillkor kommer att överskridas, se Bilaga 3. Bullerberäkningen och resultatet från
denna innebär således att villkoren innehålls oavsett tillverkning av glykosid eller inte.

1.2.2

Inga stationära bullerkällor tillkommer och befintliga och ansökta bullervillkor
kommer att innehållas. Antalet transporter bedöms inte öka i den mån att det
kan anses vara av någon betydelse ur störningssynpunkt och inte utöver vad som
angivits i målet vid full produktion.

1.3

Inga ytterligare lösningsmedel

1.3.1

Med undantag av glykosiden tillkommer inga nya kemiska ämnen eller produkter. Glykosiden är enligt säkerhetsdatabladet inte klassad som miljöfarlig.

1.3.2

Avfall som uppstår är av samma slag och typ av fraktioner som vid nuvarande
verksamhet, med undantaget att lösningsmedelsavfallet från den anmälda tillverkningen även kommer att innehålla en mindre mängd av den för verksamheten nya glykosiden, vilket inte innebär några tillkommande miljöeffekter.

1.4

Inga nya utsläpp till vatten

Det kommer inte att ske någon förändring avseende utsläpp till vatten på grund
av den tillkommande produkten och inga rester av glykosiden följer det avloppsvatten som går till Klagshamnsverket.
1.5

Inga nya risker

Då produktionen av glykosiden inte innebär några förändringar avseende processen, utrustningen eller avseende processkemikalierna innebär denna mindre
förändring inte några tillkommande risker för omgivningen.
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1.6

Sammantagen miljöpåverkan

1.6.1

Utifrån säkerhetsdatabladen och vad som anförts ovan bedöms glykosiden inte
ha någon negativ påverkan på miljön. Ämnet är en kolhydrat som är närbesläktat med ämnen som används som sötningsmedel.

1.6.2

Det kommer sammantaget inte ske någon förändring avseende miljöpåverkan på
grund av denna mindre justering som produktion av glykosiden utgör

1.7

Genomfört samråd

1.7.1

Då verksamheten inte innebär några nya konsekvenser för miljön och närboende
är det också utan betydelse för det genomförda samrådet. Det finns således inga
synpunkter som skulle kunna framkomma genom denna mindre förändring som
inte redan framkommit i prövningen och sedermera beaktats i framtagen MKB.
Samtliga relevanta synpunkter är således beaktade.

1.7.2

De synpunkter som skulle kunna framkomma avseende just glykosiden torde
tvärtom enkom vara positiva då ett vaccin mot covid-19 är starkt efterfrågat. Det
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finns således ingen brist i samrådet vid beviljande av produktion av även glykosid.
1.8

Företagen ändringsanmälan

1.8.1

Länsstyrelsen har genom aktbilaga 32 anfört att den företagna ändringen inte
kan ske inom ramen för en ändringsanmälan utan att denna kräver ändringstillstånd. Länsstyrelsen bortser i sitt yttrande helt från de ändringar som företagits i
miljöprövningsförordningens 5 a § som stadgar:
Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en brådskande ändring av en tillståndspliktig verksamhet som behövs på grund av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, om ändringen avser
1.

Produktion av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning eller andra
produkter som behövs för att minska smittspridningen, eller

2. Krematorieverksamhet som har kvicksilverrening med aktivt kol.
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1.8.2

Vad länsstyrelsen anser om ändringen är således felaktigt. Det finns stöd i miljöprövningsförordningen för en sådan ändring som meddelats PPL. Ändringen avser en produkt som inte är en peptid, men som produceras enligt samma metod,
på samma plats och med samma påverkan på omgivning och miljö som de tillståndsgivna peptiderna. Det kan därtill noteras att Länsstyrelsen inledningsvis
vid sitt remissyttrande i anmälningsärendet ställde sig positiva till den anmälda
ändringen.

1.8.3

Helt oavsett vad länsstyrelsen ansett om företagen anmälan är det inte den fråga
som är aktuell för ifrågavarande prövning. Länsstyrelsen anser att en sådan ändring som glykosiden innebär ska ske inom ramen för en prövning av tillståndet,
vilket är precis det forum PPL nu avser att inkludera glykosiden i och prövning
av produkten kan således ske i nu aktuell prövning.

1.8.4

Att inkludera produktionen av glykosiden i tillståndsprövningen är utifrån vad
ovan anförts inte av någon betydelse för omgivningen, varken för miljön eller för
människor i närområdet, tvärtom innebär ändringen uteslutande positiva
aspekter med hänsyn till det kommande vaccinet. Accepteras det inom ramen
för anmälan på grund av den begränsade omgivningspåverkan, bör det även accepteras inom ramen för tillståndsprövningen, detta även med beaktande av instansordningsprincipen. Det saknar därmed anledning att inte bevilja denna justering av yrkandet.

2.

Lokalisering

2.1

Nuvarande lokalisering

2.1.1

Det ska inledningsvis noteras att enligt 24 kap. 1 § miljöbalken ska kommuner
vid planläggning ta hänsyn till att det finns en befintlig verksamhet på platsen
och enligt 4 kap. 36 § plan- och bygglagen ska en detaljplan vara utformad med
skälig hänsyn till befintlig bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden
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som kan inverka på planens genomförande. Verksamheten har således rättskraft
att bedrivas på ifrågavarande lokalisering.
2.1.2

Kommunen hänvisar i sina yttranden till att verksamheten är lokaliserad i närheten av bostäder och att flera bostäder byggts närmre verksamheten. Enligt vad
som stadgas i plan- och bygglagen ska verksamheten inte innebära en konflikt
med de nya bostäderna. Föreligger en sådan konflikt har kommunen gjort fel i
sitt beslut att tillåta de nya bostadsbebyggelserna.

2.1.3

Ifrågavarande lokalisering har således rättskraft enligt miljöbalken. Då den nu
aktuella ansökan omfattar samma produktionssätt och liknande omgivningspåverkan, därtill med säkrare hantering av lösningsmedel än nuvarande verksamhet, får den anses tillåten utifrån omständigheterna i området.

2.1.4

Det kan än en gång noteras vad Boverket anfört angående denna konflikt och
verksamhetsutövarens rättssäkerhet (se myndighetens rapport 2015:21 sida 20).
”De åtgärder som kan aktualiseras vid en lokaliseringsprövning av nya bostäder får inte gå ut över bindande villkor i gällande miljötillstånd eller deras rättsverkan. Vid planläggning av nya bostäder i närheten av befintliga
eller nya verksamheter, även icke tillståndspliktiga sådana, ska dessutom
verksamheternas utvecklingsmöjligheter beaktas.”
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2.1.5

Det har tidigare lämnats kommentarer om att PPL vill fördubbla produktionen
mot dagens tillstånd och att utgångspunkten är att det skulle kunna motsvara en
helt ny anläggning. Det är riktigt att PPL ansöker om dubbelt så mycket som dagens tillstånd medger. Det är fortfarande en liten mängd produkt, 1 000 kg per
år, och en fördubbling medför endast en begränsad skillnad i omgivningspåverkan, varav etableringen av tankfarmen innebär en förbättring. Bedömning av påverkan på omgivningen har således redan skett genom tidigare beviljat tillstånd.
Det är därför inte möjligt att se det som en ny anläggning med de miljöeffekter
som då skulle uppstå som inte tidigare prövats genom en tillståndsprövning enligt miljöbalken.

2.1.6

Det är små kvantiteter som tillverkas på anläggningen och uppkomsten av avfall
är därtill begränsad. De ytterligare mängder som behöver omhändertas får anses
vara begränsade, omhändertagandet bedöms dessutom som ändamålsenligt ur
resurshänseende. För genomgång av den nuvarande lokaliseringen i ett riskperspektiv, se AFRY:s PM angående risk, Bilaga 2.

2.2

Alternativ lokalisering

2.2.1

Vi vill återigen betona den otroligt komplicerade process det är att flytta en verksamhet som PPL:s.

2.2.2

En omlokalisering innebär krav på omregistrering för de produkter PPL har tillstånd att producera, då detta tillstånd utifrån farmaceutisk regulatoriska regler
är kopplat till den exakta anläggning där produkterna produceras. Ändringsprocessen för redan godkända läkemedel är invecklad och lång. Godkännandet är
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låst till en bestämd produktionsanläggning vilket innebär att en ändringsanmälan måste göras för varje godkänt läkemedel enligt varje formulering (tablett,
kapsel, spray osv.). PPL:s substanser är godkända globalt; varje läkemedel i mellan 30 och 100 länder. En ändring innebär att ett godkännande behöver ändras i
typiskt sett varje land.
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2.2.3

En anmälan görs av läkemedelstillverkaren med bistånd av PPL, men i vissa fall
måste även PPL ge in en separat ansökan. En sådan ansökan ska inkludera lokalen som produkten produceras i, batchdata från tre batcher tillverkade i den nya
lokalen, 3-6 månaders stabilitetsdata avseende batcher i vissa länder samt en beskrivning av struktur, renhet, stresstålighet, process och metodvalidering.

2.2.4

PPL tillverkar 8 produkter och detta kan föranleda att det totalt rör sig om cirka
1700 ändringsansökningar. PPL beräknar att det från komplett uppsättning
dokumentation till godkännande från hälsomyndigheterna tar ungefär 3-5 år för
varje enskild substans. En flytt av verksamheten är således förenad med stora
kostnader och omprövningsförfarande.

2.2.5

Det är således ett kostsamt och administrativt förfarande att omlokalisera verksamheten till en annan plats. Det skulle vara tekniskt möjligt att så sker, men det
kan inte anses ekonomiskt rimligt med den kostnad det skulle föranled att flytta
verksamheten till en ny anläggning.

2.2.6

Produktionen som bedrivs på anläggningen är i mindre skala. Trots att bolaget
fördubblar denna genom ansökt verksamhet är det endast 1 000 kg produkt som
produceras över hela året. Det är således inte en storskalig verksamhet. Stor del
av verksamheten utgör forskning, vilket överensstämmer med gällande detaljplan för området. Bilagt finns bilder på verksamheten för att visa den begränsade verksamhet det är bortsett från forskningsverksamheten, se Bilaga 4. Verksamheten har därtill bedrivits på platsen under lång tid. Bolaget företar därtill
flera åtgärder för att optimera verksamheten på bästa sätt, se punkt 10 nedan.

2.2.7

Den nuvarande lokaliseringen är således redan prövad enligt miljöbalken. Miljöpåverkan är således redan bedömd för nuvarande verksamhet. Miljöpåverkan
från verksamheten är begränsad, utifrån såväl nuvarande som ansökt verksamhet.

2.2.8

Omgivningen har inte förändrats på ett sådant sätt att verksamheten inte kan
fortsätta att bedrivas på platsen. Det kan därför inte under några som helst omständigheter anses rimligt att anse att verksamheten ska flytta då det kommer
att innebära väldigt stora kostnader för verksamheten, samtidigt som påverkan
från verksamheten på dagens lokalisering inte kan anses otillåten. En omlokalisering skulle således kunna vara möjlig men skulle innebära sådana orimliga
kostnader att den enligt 2 kap. 7 § miljöbalken inte kan anses skälig, jämför
Nordstedts juridiks kommentar till miljöbalkens 2 kap. 6 § miljöbalken och vad
som där anges om bestämmelsens förhållande till befintlig verksamhet.
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2.2.9

De alternativa lokaliseringar för produkterna som teoretiskt skulle kunna
komma i fråga är att förlägga produktionen på någon av de andra anläggningar
som PPL har i annat land. Detta får anses vara ett sämre alternativ dels på grund
av vad som angivits ovan och dels då produktionen är starkt beroende av den
know-how som finns på verksamheten i Limhamn. Flertalet anställda är högt
specialiserade med högre eftergymnasial utbildning och kopplade till de forsknings- och produktionsprojekt som pågår.

2.2.10

Avseende skillnad i miljöeffekter så får nuvarande lokalisering anses medföra
acceptabla miljöeffekter. Det är möjligt att bedriva verksamheten på annan lokalisering (utomlands) med liknande miljöeffekter, det framgår dock inte tydligt
att det skulle förekomma stora positiva fördelar med en annan lokalisering. Vid
beaktande av 2 kap. 7 § miljöbalken kan det då, enlighet med ovan, inte anses
skäligt att motivera en flytt.

3.

Transporter

3.1

Bolaget har på grund av de starka synpunkter som avgivits av myndigheterna
beträffande Limhamnsvägens omfattande trafik samt på grund av riskbedömningens utfall, valt att även fortsatt använda sig av Västanväg som utfartsväg.
Denna fråga är såldes inte längre aktuell enligt tidigare ansökt prövotid.

3.2

Transporter beskrivs vidare i AFRY:s PM angående risk, Bilaga 2.

4.

Buller
Bolaget har uppdaterat den tidigare bullerutredningen, se Bilaga 3. Utredningen
visar att tillståndsgivna och nu föreslagna bullervillkor innehålls under dag,
kväll och natt i samtliga beräkningspunkter, även vid produktion av glykosid.
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5.

Tankfarm

5.1

Etablering av tankfarm beskrivs i den tekniska inlagan från Sweco, Bilaga 1.

5.2

Om PPL:s tidigare inskickade ändringsanmälan om tankfarmen hade godkänts
så skulle tankfarmen ha varit på plats redan. Då tillståndsprövningen pågick
ville dock inte länsstyrelsen godkänna anmälan. Tankfarmen omfattas således av
ifrågavarande tillståndsprövning.

5.3

För genomgång av tankfarmen i ett riskperspektiv, se AFRY:s PM angående risk,
Bilaga 2.

6.

Utsläpp till luft

6.1

Bolaget har anmält en testanläggning för rening av VOC. Se vidare angående utsläpp till luft i den tekniska inlagan från Sweco, Bilaga 1.

6.2

Om testanläggningen har avsedd effekt avser Bolaget att endast använda denna
reningsmetod i framtiden och då bygga ut denna reningsmetod till en permanent lösning. Detta är också vad som avses att utredas under den i målet föreslagna prövotiden.
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7.

Hänsyn till barn
AFRY har i sin PM angående risk beskrivit verksamheten i förhållande till barn,
se Bilaga 2. Verksamheten innebär inte någon beaktansvärd ökad risk för barn i
området.

8.

Utsläpp till vatten
Utsläpp till vatten beskrivs i den tekniska inlagan från Sweco, Bilaga 1.

9.

Utsläpp av ammoniak

9.1

Som framgår av ansökan används ammoniak i ett enskilt processteg för en enda
produkt. Produktionsvolymen av denna produkt har varit relativt konstant under de senaste åren. Sedan installationen av skrubbern under 2017 har mängden
ammoniak som släpps ut legat på ca 2 ton per år, vilken med mycket god marginal understiger gränsen i villkoret på 4 ton.

9.2

Trots att PPL med god marginal uppfyller villkoret så ser Bolaget flera anledningar till att se över dagens process för att kunna optimera och effektivisera.
PPL är därför i dialog med kunden gällande denna process för att se om det
skulle kunna vara möjligt att genomföra processändringar, och på sikt helt ta
bort användningen av ammoniak. Det är dock att betrakta som en större ändring, förenad med stora kostnader, varför det i dagsläget inte går att säga om
detta är möjligt. PPL avser dock att driva frågan jämtemot kunden.

9.3

Se vidare angående utsläpp av ammoniak i den tekniska inlagan från Sweco, Bilaga 1.

10.

Pågående förbättringar

10.1

PPL vill därtill betona att Bolaget arbetar med ständiga förbättringar inom flera
områden för att optimera verksamheten vilket även kommer omgivningen till
nytta. Se vidare angående detta i den tekniska inlagan från Sweco, Bilaga 1.

Malmö enligt ovan
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Anders Linnerborg

Emelie Sandberg

Advokat/Partner

Jur. kand.

T: +46 10 690 04 45
E: anders.linnerborg@setterwalls.se

T: +46 10 690 04 29
E: emelie.sandberg@setterwalls.se
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Bilagor:
Bilaga 1 – Tekniskt PM
Bilaga 2 – Risk-PM
Bilaga 3 – Bullerutredning
Bilaga 4 – Bilder från verksamheten
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INLAGA HUVUDFÖRHANDLING – BILAGA 1
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Teknisk inlaga - Överklagan Polypeptide

Therese Eklund

2020-11-10

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

13010243

Klas Andersson, Therese Eklund

PolyPeptide Laboratories – Slutanförande Mål nr M 5338-19
På uppdrag av PolyPeptide Laboratories AB (PPL) har Sweco Environment nedan sammanställt
tekniska aspekter till PPL:s slutanförande i ärendet.

Utsläpp till vatten
Processavloppsvattnet består främst av organiskt material från produktionen och avleds via en
neutraliseringsanläggning till det kommunala reningsverket i Klagshamn. Allt
processavloppsvatten som kan innehålla peptider omhändertas som farligt avfall.
Utifrån genomförd karakterisering av processavloppsvattnet görs bedömningen att vattnet är
lättnedbrytbart och lämpar sig väl för behandling i ett kommunalt reningsverk. PPL och VA SYD
har tecknat ett avtal som avser mottagande av PPL:s processavloppsvatten motsvarande 150
ton BOD7/år. PPL har identifierat åtgärder för att minska belastningen till reningsverket och
bedömer att nivån 150 ton BOD7/år kommer att innehållas, även i framtiden.
Under 2017 genomfördes några av de interna åtgärder som beskrivs i ansökan (PM bilaga A9 3
till ansökan). Därefter har det bland annat skett en noggrann kontroll av avloppsströmmarna som
främst resulterat i en minskad avledning av etanol respektive ättiksyra från
neutraliseringsanläggningen.
Åtgärderna har fått till följd att medelvärdet av mängden BOD7 per kg produkt signifikant har
minskat, från 0,22 ton (år 2010–2016) till 0,12 ton (år 2017–2020), se tabell nedan.
Detta skulle motsvara en total mängd BOD7 på 120 ton vid ansökt verksamhet, d v s vid en
produktion av 1 000 kg peptider per år.
Av nedanstående tabell framgår också att den totala mängden processavloppsvatten (flöde ut
till Klagshamnsverket) från anläggningen har varit i stort oförändrad trots ökning i
produktionsvolym. En jämförelse av medelvärdet för 2010–2016 med medelvärdet för 2017–
2020 visar att mängden processavloppsvatten per kg produkt har sjunkit från 132 m 3/kg till 66
m3/kg.
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Tabell 1. Produktion relaterad till flöde och utsläpp av BOD7 under åren 2010-2019 samt estimat för år 2020.

82
104
104
130
162
170
214
207
270
293

16 700
19 600
18 900
16 300
14 100
12 400
14 300
15 800
17 500
18 600

916
1 210
1 170
1 810
3 100
2 980
2 390
1 320
2 380
1 460

15
24
22
30
44
37
34
21
42
27

204
189
182
126
87
73
67
76
65
63

Specifikt utsläpp
(ton BOD7/kg
produkt)
0,19
0,23
0,21
0,23
0,27
0,22
0,16
0,1
0,15
0,09

317

18 500

2 320

43

58

0,14

Medelvärde 2010–
2016

132

0,22

Medelvärde 2017–
2020

66

0,12

Produktion Flöde
(kg/år)
(m3/år)

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(estimat)

BOD7
(g/m3)

BOD7
(ton/år)

Flöde/Produktion
(m3/kg)

Slutsatser avseende utsläpp till vatten:

1



Både vattenförbrukningen och mängden BOD7 per kg produkt har reducerats mot vad som
angetts i den ursprungliga ansökan.



Detta resulterar i en lägre estimerad vattenförbrukning 1 vid ansökt verksamhet och ett lägre
utsläpp av processavloppsvatten än vad som tidigare angetts.



De årliga utsläppta BOD7-mängderna till spillvattennätet kommer att hamna väl under
150 ton/år. PPL kommer härvid att innehålla avtalet med VA SYD om ett maximalt
BOD7-utsläpp om 150 ton/år till spillvattennätet, även vid ansökt produktion.



Några förändringar i avloppsvattnets sammansättning är inte aktuella till följd av ansökt
produktion.



Någon intern reningsanläggning för att reducera utsläppen av BOD7 är inte aktuell.

Observera att detta beror delvis av produktmix.
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I övrigt innehåller PPL:s utsläpp till spillvattennätet vad som föreskrivs i VA SYD:s
tilläggsbestämmelser enligt ABVA. Utförd karakterisering av processavloppsvattnet har
redovisats i tillståndsansökans MKB, bilaga B 11:1.

Utsläpp till vatten bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för reningsverkets
funktion eller dess utsläpp. Hanteringen av vatten vid verksamheten bedöms ske
ändamålsenligt med väl utnyttjande av tillgängliga resurser.

Utsläpp av ammoniak
I anslutning till vad som tidigare nämnts i ärendet får följande poängteras:


De meteorologiska spridningsberäkningar som utförts i samband med tillståndsprocessen
för PPL:s verksamhet visar att utsläppen av ammoniak i huvudsak är knutna till ett relativt
begränsat område inom Malmö stad. Problemen med övergödning och försurning av
mark- och vattenområden till följd av PPL:s verksamhet får därav anses som marginella.
Utsläppet av ammoniak från PPL:s verksamhet, som uppgår till 3 ton/år, ställt i relation till
såväl internationella som nationella källor, kommer att få en marginell inverkan på
naturmiljön.



Länsstyrelsen anger att PPL måste arbeta med att optimera reningen av ammoniak
oavsett produktionsnivå. En optimering av reningen kräver tillsats av syra, troligtvis
svavelsyra, vilket innebär en negativ miljöeffekt inkluderande påverkan på arbetsmiljön
för produktionspersonalen. Att införa en förbrukning av en stark syra för att optimera
reningen kan inte anses motiverad med hänsyn till vad som anges ovan. PPL kommer
dock framledes att undersöka olika alternativ för att öka avskiljningen av ammoniak i
reningsanläggningen, alternativt helt fasa ut ammoniakanvändningen.

Övriga utsläpp till luft
PPL avser att så snart det är tekniskt utrett och godkänt av berörda myndigheter att avseende
rening av VOC övergå till en zeolitbädd med regenerering på plats, istället för nuvarande
reningsteknik med kolfilter som byts ut regelbundet.
För att ta fram en fullskaligt optimerad teknik pågår för närvarande en utvärdering av tekniken
genom att en testanläggning är installerad på PPL. Anmälan av testanläggning är godkänd av
Miljöförvaltningen och även Länsstyrelsen har uttalat sig positivt gällande byte av reningsteknik i
yttrande daterat 27 oktober (aktbilaga 32).
Utvärderingen syftar till att visa att den mix av lösningsmedel som är unik för PPL kan
adsorberas effektivt och med hög verkningsgrad, samt att få fram underlag för att optimera
reningsgraden i en framtida anläggning. Denna sedan länge etablerade teknik bygger på
användning av zeoliter för adsorption, följt av förbränning av adsorberad VOC när bädden
regenereras.
Fördelarna med övergång till zeoliter är en betydligt högre reningsgrad, större driftsäkerhet,
ytterligare mindre buller för omgivningen, ingen användning av kol samt betydligt färre
transporter till och från anläggningen. Idag byts kolfilter (20 fots container med kol) var fjortonde
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dag. Övergång till rening med zeoliter innebär både miljövinster enligt ovan samt en
kostnadsbesparing.

Buller
En uppdatering av tidigare bullutredning, inkluderande tillverkning av en ny produkt, har gjorts
under augusti 2020, utredningen bilägges huvudinlagan. Resultaten visar på fortsatt låga
ljudnivåer i omgivningen till följd av PPL:s verksamhet.

Tankfarmen
PPL inkom i slutet av 2018 med en anmälan till Miljöförvaltningen om ”Anläggning av tankfarm”.
Anledningen till anmälan var att PPL såg ett behov att installera en tankfarm för att förbättra
hanteringen av lösningsmedelsavfall och tre vanligt förekommande lösningsmedel; etanol,
acetonitril samt dimetylformamid redan vid de produktionsvolymer som gällde då. Förutom att
en tankfarm medför en säkrare hantering ur miljö-, arbetsmiljö- och brandsynpunkt, leder det
även till ett minskat antal in- och uttransporter samt även interna transporter, jämfört med hur
hanteringen sker idag. Övergången till hantering av lösningsmedel i bulk innebär även att
mängden plastavfall skulle reduceras drastiskt.
Behovet av en tankfarm är därmed inte direkt kopplat till ansökan om utökat tillstånd upp till
1000 kg, utan något som redan nu hade inneburit en stor förbättring av verksamheten.
Slutsatser avseende tankfarmen:


Tankfarmen medför en förbättrad hanteringen av lösningsmedelsavfall och tre vanligt
förekommande lösningsmedel; etanol, acetonitril samt dimetylformamid.



Mängden plastavfall kan reduceras. Det finns således fördelar även ur resurssynvinkel.



Tankfarmen medför en säkrare hantering av lösningsmedel ur miljö-, arbetsmiljö- och
brandsynpunkt, såväl inom verksamheten som utanför verksamheten. Se även bilaga 2
till huvudinlagan Riskhänsyn i tillståndsärende gällande Polypeptide Laboratories AB
(PPL), Malmö.



En tankfarm medför att antalet in- och uttransporter, lastningar och lossningar kan
begränsas och planeras utifrån fasta förutsättningar. Detta minskar transporter till och
från anläggningen, men även antalet interna transporter minskas.



Av ovan samt ytterligare genomförande av riskreducerande åtgärder konstateras i
utförd riskanalys att sannolikheten för olyckor minskar

Pågående förbättringar
Då möjligheten att presentera verksamheten för domstolen faller bort i och med nya restriktioner
sammanfattas nedan även information rörande det förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt för
att optimera verksamheten:
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Det senaste året har bullerreducerande åtgärder genomförts kring kolfilteranläggningen,
som signifikant sänkt bullernivåerna, se även bilagd utredning.



PPL har initierat ett utbytesprogram för kylmaskiner, vilket kommer att ha positiv påverkan
på såväl bullernivåer som energiförbrukning och säkerställer dessutom ytterligare att
lagkrav för köldmedia uppfylls.



Den nyligen genomförda ombyggnaden av utvecklingslaboratoriet innebär att ett färre antal
dragskåp använts, vilket även detta sänker energiförbrukningen.



Ett aktivt arbete pågår också med att minska lösningsmedelsförbrukningen, framförallt
när det gäller dimetylformamid. PPL ser att det finns en stor potential att reducera
förbrukningen, framförallt i nyutvecklade processer där det ännu inte finns någon
registrerad process, men även för pågående kommersiella processer. I dialog med
kund vill PPL i så stor utsträckning som möjligt vidareutveckla processerna i syfte att
reducera förbrukningen. Exempel finns från ett systerbolag där förbrukningen av
dimetylformamid för vissa processer kunnat reduceras med upp till 70 %.

_____
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Riskhänsyn i tillståndsärende gällande Polypeptide
Laboratories AB (PPL), Malmö

1

Bakgrund och syfte

Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen Skåne har 2019-10-22 beslutat
(551-34889-2017) att avslå ansökan om tillverkning av läkemedel på fastigheterna
Kajan 24 och 36 i Malmö.
Inför förhandling gällande tillståndsprövningen konstateras att följande punkter som
gäller riskhänsyn har berörts i ärendet:
•
•
•
•

2

Påverkan på tredje man i förhållande till verksamhetens lokalisering
Etablering av tankfarm
Risker för olyckor i samband med transporter till och från PPL
Konsekvenser för barn med hänsyn till att det i området finns flera skolor och
förskolor som kan bli påverkade av verksamheten

Lokalisering och riskhänsyn

En omfattande riskutredning har genomförts för att utreda konsekvenserna för tredje
man.
Riskutredningen tar upp alla möjliga olycksscenarion som är kopplade till
verksamheten och där det finns en möjlig påverkan på omgivningen. Detta inkluderar,
men är inte begränsat till, olyckor med brandfarliga eller hälsovådliga ämnen, ämnen
med risk för explosioner eller oxiderande ämnen.
Slutsatserna från riskutredningen är inga olycksscenarion som är direkt relaterade till
verksamheten kan påverka omgivningen med värre konsekvenser än att tredje man
kan uppmanas att stänga fönster och ventilation. Detta är konsekvenserna vid en
omfattande brand, men det är samtidigt värt att framhålla att det är typiska
konsekvenser vid omfattande brand av alla byggnadstyper av liknande storlek. Röken
från en brand uppfattas som obehaglig, men är inte något som orsakar dödsfall.
Riktlinjer för acceptabel risk inkluderar en acceptans för dödsfall med låg frekvens.
Eftersom tillståndsansökan inte inkluderar något scenario med dödsfall står det klart
att lokaliseringen av PPL inte är problematisk i förhållande till relevanta riktlinjer för
acceptabel risk.
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Det konstateras också att Räddningstjänsten Syd i yttrande inte avviker från denna
uppfattning.

3

Tankfarm och Riskhänsyn

Att etablera en tankfarm i stället för hantering av farligt gods som styckegods är en
positiv förändring av flera skäl.
En tankfarm är en positiv förändring eftersom det innebär att hanteringen kommer att
ske vid en fast installation som särskilt utformas för en säker hantering. Det finns
tydligt utformade regler och riktlinjer som garanterar en säker hantering. Detta
inkluderar exempelvis klassning av explosionsfarlig miljö och utformning med jordning.
Räddningstjänsten har också framfört att en tankfarm innebär en förbättring ur deras
perspektiv, eftersom det är lättare att planera insatser och att utforma fasta tekniska
system för en höjd säkerhet.
En annan skillnad som en tankfarm innebär är att lossning och lastning av farligt gods
kan ske med tankbil i stället för med mindre fordon som inte är särskilt utformade för
transport av farligt gods. Tankbilar som är utformade för transporter med farligt gods
är säkrare just för att fordonen ska uppfylla särskilda konstruktionskrav enligt ADR-S.
De är alltså speciellt utformade för större säkerhet avseende exempelvis ventiler och
tankarnas utformning med extra kraftiga väggar för att undvika hål vid kollisioner.
Fordonen kontrolleras mot dessa krav. Därefter ska fordonen årligen genomgå en
teknisk kontroll. I Sverige ska kontrollen utföras av ett kontrollorgan som har
ackrediterats för detta. Därtill framförs fordonen av förare med särskild utbildning i att
transportera farligt gods.
Att anlägga en tankfarm är dessutom en positiv förändring eftersom det innebär att
antalet transporter minskar. Färre transporter innebär lägre risk för olyckor och
därmed mindre risk för läckage.

4

Transporter och Riskhänsyn

Att anlägga en tankfarm kommer i sig också vara en förbättring avseende risken för
incidenter i trafiken i området eftersom antalet transporter blir färre. Det är emellertid
viktigt att notera att på Västanväg, som är den aktuella vägen för trafik till och från
PPL, passerar uppskattningsvis två tusen fordon per dag enligt Malmö stads
trafikräkning (https://malmo.se/Service/Var-stad-och-varomgivning/Stadsmiljon/Laget-i-staden/Trafikmatningar.html) . Det kan ställas i
relation till Polypeptides enstaka dagliga in- och utleveranser. PPL:s del av
trafikarbetet är alltså försumbart idag såväl som vid en förändring enligt
tillståndsansökan.
När det gäller transport av farligt gods är det också viktigt att observera att
sannolikheten för att utsläpp av brännbar vätska ska ske vid en olycka är större om
den brännbara vätskan transporteras som styckegods (IBC-kärl) jämfört med
tankbilstransport. Det beror på att IBC-kärl inte är utformade för att motstå samma
typer av påfrestning som tankbilar med kraftiga väggar.
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En övergång från styckegods till tankbil bedöms således vara gynnsamt ur
risksynpunkt, dels för att det innebär färre transporter vilket minskar frekvensen för
olyckor ytterligare och dels för att det då sker med transporter där högre krav ställs på
både fordon, lastsäkring och förares kompetens enligt de föreskrifter som gäller för
transport av farligt gods ( MSBFS 2018:5).

5

Konsekvenser för barn och Riskhänsyn

Riskutredningen som ligger till grund för tillståndsansökan visar att det inte finns
någon negativ påverkan för tredje man att ta hänsyn till. Barn är inkluderade i
påverkan på tredje man och de metoder för konsekvensbedömningar tar hänsyn till att
verksamheter kan vara av olika art, även förskolor. Det finns således inte någon
negativ konsekvens ur ett barnperspektiv avseende de risker som tas upp i
riskutredningen.
När det gäller transporter och barnperspektiv är det självfallet en positiv förändring att
det blir ett mindre antal transporter vilket blir resultatet med en tankfarm, även om
det i dagsläget såväl som vid en förändring handlar om en försumbar andel av det
totala trafikarbetet i området. Eftersom en så liten del av det totala trafikarbetet
utgörs av transporter till och från PPL så är det helt enkelt inte möjligt för barn och
ungdomar i området att märka någon skillnad i hur de uppfattar trafiksituationen.
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Uppdrag
Att genomföra en uppdatering av en tidigare utredning av externt verksamhetsbuller
för PolyPeptide Groups anläggning i Limhamn.
Bullerutredningen redovisar dagens situation (August 2020), tillståndsgiven
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förändringar i samband med dominerande bullerkällor (t. ex. för produktionen Novavax)
inom verksamheten.
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Sammanfattning
På uppdrag av PolyPeptide Group har ÅF Infrastructure AB | Efterklang fått förfrågan att
utreda flera bullerscenerier i samband med en tidigare utförd bullerutredning (783312B (Rev1) - Polypeptide Group, Limhamn (Malmö), externt industribuller, uppdatering
April 2020). Syftet med utredningen är att uppdatera bullersituationen med interna
trafiken, de stationära ljudkällorna samt tillkommande Novavax för att kunna svara på
interna bullerrelaterade frågor. Två scenarier för nuläge vardagssituation inkl.
produktionen Novavax samt helgscenario undersöktes. Kompletterande jämförelse med
beräkningsresultat i beräkningspunkter av vardagssituation / helgscenario samt
vardagssituation med tidigare utredning April 2020 utfördes.
Resultat vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020
Beräkningarna av ”Vardags-situation Novavax, uppdatering Augusti 2020” visar att
gällande bullervillkor innehålls med marginal under dag, kväll och natt i samtliga
beräkningspunkter.
Den
mest
bullerutsatta
bostaden
dagtid
(kl. 07-18) är BP3 (Västanväg 32)1 där ljudnivån beräknas till 45 dBA (riktvärde 50
dBA).

1
Denna beräkning ska anses som ”speciellt driftsfall” för det innebär att Tanken B töms under dagen. Denna
tömning förekommer bara 2 gånger per veckan. 3 av 5 vardagar samt på helgen töms inte denna tanken.
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Nuvarande verksamhet tidigare uppdatering April 2020
Beräkningarna av situationen på verksamhet, uppdaterad i april 2020, visar att gällande
bullervillkor innehålls med marginal under dag, kväll och natt i samtliga
beräkningspunkter.
Den
mest
bullerutsatta
bostaden
nattetid
(kl. 22-07) är BP3 (Västanväg 32) där ljudnivån beräknas till 38 dBA (riktvärde 40 dBA).
Jämförelse ”Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020” med
”Nuvarande verksamhet tidigare uppdatering April 2020” - utveckling
bullersituation sedan senaste uppdatering
Jämförs situationen för ”Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020” (se
Tabell 4) med tidigare beräkningsresultat från ”Nuvarande verksamhet uppdatering
April 2020” (se Tabell 5) konstateras att ljudnivåerna i omgivningen ligger mestadels
på samma nivå som tidigare. Resultat på BP3_A Västanväg 32 höjas pga justerad plats
av Tanktömning B. Tömningar förekommer bara 2 gånger per vecka men tas med i
denna beräkningssituation som värsta fall betraktning. Justeringar i modellen på denna
punkt har förändrat ljudnivån i beräkningspunkterna med upp till 5 dBA dagtid, inga
skillnad på kvälls- och nattetid (se differens ljudtrycksnivå Tabell 6).
Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti 2020
Riktvärde för beräknade situationen ”Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti 2020”
uppfylls.
Jämförelse ”Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020” med
”Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti 2020”
Jämförs situationen för ”Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020” (se
Tabell 4) med beräkningsresultat från ” Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti
2020” (se Tabell 7) konstateras att ljudnivåerna i omgivningen på helgen är mindre än
på vardagssituationen. Orsaken är, att Tanktömning B tas inte med i helg beräkningar
där det endast förekommer 2 gånger per vecka under vardagar. Övriga justeringar i
denna situation är mindre personbil och truckkörningar samt inga transport eller
lastbilar. Ljudnivån ligger därmed ner till -4 dBA dagtid under nivån av vardagar (se
differens ljudtrycksnivå Tabell 8).
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Bakgrund

På uppdrag av PolyPeptide Group har ÅF Infrastructure AB | Efterklang fått förfrågan
att utreda flera bullerscenerier i samband med en tidigare utförd bullerutredning
(783312-B (Rev1) - Polypeptide Group, Limhamn (Malmö), externt industribuller,
uppdatering April 2020).
Anledning för denna utredningen är att uppdatera bullersituationen med interna
trafiken, ytterligare förändringar av de stationära ljudkällorna samt tillkommande
ljudkällorna från produktion Novavax för att undersöka deras påverkan och kunna
svara på interna bullerrelaterade frågor.
UPPDRAGSSPECIFIKATION:
Enligt möte från 2020-07-03 och mejl från Erika Nilsson samt Excel tabell
bullersimulering 2020 (2020-07-22) och samordning 2020-08-17 för nuläge
vardagssituation inkl. produktionen Novavax samt helgscenario.
Utredning Novavax (vardagssituation) omfattar:
-

-

-

Baseras på tidigare utredningssituation från April 2020
Tillägg av nya kylaggregatet:
o RIVACOLD CN100M245X1212, Lp: 38 dBA (10m avstånd), Drifttid
100% d/k/n (se Figur 1 – C)
o Daikin RZAG 100MY1, Lp: 66 dBA (3m avstånd), Drifttid 100% d/k/n,
(se Figur 1 – D)
Justerade Tanktömningar (se Figur 1 – A och B)
o Punkt A, 2gg/d nuvarande + 1gg/d Novavax, lastbil tömmer 3 ggr/d
Punkt A, Drifttid: 6,8% (d) => 0,75h => ca. 45min / 0% (k) / 0% (n),
o Punkt B, lastbil tömmer minst 1 gg/d Punkt B,
Drifttid: 2,3% (d) => 0,25h => ca. 15min / 0% (k) /0% (n)
Justerad Fordontrafik (se Figur 1 – B)
o Budbil (moving source) vardagar, Drifttid: 15st (d) / 0st (k) / 0st (n)
o Lastbil (moving source) vardagar, Drifttid: 8st (d) / 0st (k) / 0st (n)
o El-Truck (moving source) vardagar, Drifttid: 2st (d) till kl 15 / sedan
1st (k) / 0st (n)
o Fordon: Personbil Novavax (moving source), Drifttid: 9st (d) / 0st (k) /
3st (n), 3st kommer kl07 och lämna kl15 samtidigt kommer 3st kl15
och lämna kl23)
o Fordon: övriga befintliga Personbil, ca. 97 bilar på stora parkeringen
vardag på dagtid och 23 på lilla parkeringen vid byggnad 11 mot
Högerudsgatan
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Figur 1. Översikt körsträcka / tömningsplats (A, B) / nya / justerad ljudkällor (C, D, E) etc.

Utredning Novavax (helgscenario) omfattar:
-

-

Baseras på utredningssituation Novavax (vardagssituation)
Justerad Tanktömningar (se Figur 1 – A och B)
o Punkt A, 1gg/d Novavax, på helgen töms tanken en gång lördag och
en gång söndag, Drifttid: 2,3% (d) => 0,25h => ca. 15min / 0% (k) /
0% (n)
o Punkt B, utan tömning
Justerad Fordontrafik (se Figur 1 – B)
o Inga budbilar / transporter på helgen
o Inga Lastbilar på helgen
o El-Truck (moving source) helgen, Drifttid: 2st (d) till kl 15 / 0st (k) /
0st (n), bara 3 turer med truck på gården mellan byggnader dagtid,
ingen truckkörning kvällstid
o Fordon: Personbil Novavax (moving source), Drifttid: 9st (d) / 0st (k) /
3st (n), 3st kommer kl07 och lämna kl15 samtidigt kommer 3st kl15
och lämna kl23)
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2

Fordon: övriga befintliga Personbil, bara produktionen Novavax utan
övriga produktionen

Bedömningsgrunder

Nuvarande och tillståndsgiven verksamhet
För nuvarande och tillståndsgiven verksamhet gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets
”Råd och riktlinjer 1978:5 – Riktlinjer för externt industribuller”.
Om ljudet innehåller ofta förekommande impulser eller hörbara tonkomponenter eller
bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dBA-enheter lägre än vad som
anges i tabellen nedan tillämpas.
PolyPeptide Group har i sitt tillstånd angivet följande riktvärden:
Tabell 1. Naturvårdsverkets ”Råd och riktlinjer 1978:5 – Riktlinjer för externt industribuller”
Bostäder och
rekreationsytor

Ekvivalent ljudnivå
dB(A)

Momentan ljudnivå
(maximal ljudnivå)

Dagtid kl. 07-18

50

-

Kvällstid kl. 18-22

45

-

Sön- och helgdagar kl. 07-18

45

-

i bostäders grannskap samt
utbildningslokaler och vårdbyggnader.

Nattetid kl. 22-07
1)

1)

40

55

Värdet för natt behöver inte tillämpas för utbildningslokaler.

3

Källförteckning NOVAVAX - vardagssituation

Nedan redovisas källdata för samtliga nytillkomna / justerade bullerkällor för utredning
av NOVAVAX. Den totala ljudeffekten har hämtats från tillverkarens produktdatablad.
Frekvensspektrum för källorna har hämtat från motsvarande källor ur ÅF Infrastructure
AB | Efterklang mätdata eller databaser.
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3.1

Nya kylaggregatet

3.1.1

Kylmaskin CN100M245X1212

Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Kylmaskin CN100M245X1212 nära Klofilteranläggning
Modell: RIVACOLD CN100M245X1212
Lp: 38 dBA (10m avstånd)
Placering: 0,7m över mark (punktkälla)
Antal: 1st.
Drifttid: 100% (d/k/n)

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

62

71

76

73

75

80

77

73

67

692

Figur 2. detaljer kylmaskin CN100M245X1212 (emission, drifttid, läge)

2 2
Lw = Lp (10m) + 10 log (S/1), med S=Ao(sfär) = (4*Pi()*r2), tillägg 31 dBA
Lw = 38 dBA + 31 dBA = 69 dBA
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3.1.2

Kylaggregat Daikin RZAG 100MY1

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Kylaggregat Daikin RZAG 100MY1
Modell: Daikin RZAG 100MY1
Lw: 66 dBA (ljudeffekt från datablad)
Placering: 0,5m över mark (punktkälla)
Antal: 1st.
Drifttid: 100% (d/k/n)

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

62

71

76

73

75

80

77

73

67

66

Figur 3. detaljer kylaggregat Daikin RZAG 100MY1 (emission, drifttid, läge)
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3.2

Tanktömningar

3.2.1

Tömning Tank A

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Tömning Tank A
Modell: Tanktömningsbil
Placering: 1,5m över mark (punktkälla)
Antal: 2gg/d
nuvarande
+
1gg/d
lastbil tömmer 3 ggr/d
Drifttid: 6,8% (d) => 0,75h => ca. 45min
0% (k)
0% (n)

Novavax,

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

79

74

83

91

96

93

84

75

99

Figur 4. detaljer tömning tank A (emission, drifttid, läge)

200827_783398-A Rev0 Rapport Polypeptide Group Malmö upd 08_2020_qafa

Sida 10 (31)

RAPPORT
3.2.2
-

-

Tömning Tank B
Tömingar på Tank B är mycket mer produktionsberoende och därför mer
osäkert, tömningar i denna punkt är uppskatta av kund till 2ggr/vecka när det
finns produktion, det betyder att det i ”normalt driftsfall” inte förekommer
tömningar på denna tank, tömningar i denna punkt ska anses som ett
”speciellt driftsfall”
Som ”värsta fall (worst case)” anges en tömning om dagen i denna punkt i
vardagsberäkningar (se bilagor Bilaga 1 - Bilaga 3)
Tömningar på Tank B tas inte med i beräkningar för helgscenario

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Tömning Tank B
Modell: Tanktömningsbil
Placering: 1,5m över mark (punktkälla)
Antal: 1st.
Drifttid: 2,3% (d) => 0,25h => ca. 15min
0% (k)
0% (n)
Lastbil tömmer kem minst 1 gg/d Punkt B2 (1gg/varannan
vecka till 2gg/v för 7 olika kemikalier)
Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

79

74

83

91

96

93

84

75

99

Figur 5. detaljer Tömning Tank B (emission, drifttid, läge)

200827_783398-A Rev0 Rapport Polypeptide Group Malmö upd 08_2020_qafa

Sida 11 (31)

RAPPORT
3.3

Fordon

3.3.1

Budbil / Transporter

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Budbil
Modell: Budbil / Transporter
Placering: 1m över mark (moving source)
Antal: 15 flow
Drifttid: 15st (d) / 0st (k) / 0st (n)

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

74

69

79

90

91

88

79

70

95

Figur 6. detaljer Budbil / Transporter (emission, drifttid, läge)
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3.3.2

Lastbil

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Lastbil
Modell: Lastbil
Placering: 1m över mark (moving source)
Antal: 8 flow
Drifttid: 8st (d) / 0st (k) / 0st (n)

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

79

74

83

91

96

93

84

75

99

Figur 7. detaljer Lastbil (emission, drifttid, läge)
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3.3.3

El-Truck

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: El-Truck
Modell: El-Truck
Placering: 1m över mark (moving source)
Antal: flow 2 truckar till kl 15 sedan 1 truck
Drifttid: 2st (d) / 1st (k) / 0st (n)

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

60

67

74

82

84

80

77

71

88

.

Figur 8. detaljer El-truck (emission, drifttid, läge)
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3.3.4

Personbil (tillkommande pga produktion Novavax)

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Personbil tillkommande pga produktion Novavax
Modell: Personbil ny Novavax
Placering: 1m över mark (moving source)
Antal: flow 9st till kl 15, sedan 3st till kl 23
(3st kommer kl07 och lämna kl15 samtidigt kommer 3st kl15
och lämna kl23)
Drifttid: 9st (d) / 0st (k) / 23st (n)
Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

69

76

78

81

84

84

78

71

89

Figur 9. detaljer Personbil (tillkommande pga produktion Novavax, emission, drifttid, läge)

200827_783398-A Rev0 Rapport Polypeptide Group Malmö upd 08_2020_qafa

Sida 15 (31)

RAPPORT
3.3.5

Personbil stora parkering (övriga produktion)

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Personbilar nuvarande produktion
Modell: stora parkering
Placering: 1m över mark (moving source)
Antal: vardags ca 97 bilar på stora parkeringen på dagtid
Drifttid: flow 97st (d) / 0st (k) / 0st (n)

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

69

76

78

81

84

84

78

71

89

Figur 10. detaljer Personbil stora parkering (övriga produktion, emission, drifttid, läge)
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3.3.6

Personbil lilla parkering Högerudsgatan (övriga produktion)

Forts. Tabell 2. Källförteckning nya bullerkällor
Källa: Personbilar nuvarande produktion
Modell: lilla parkering Högerudsgatan
Placering: 1m över mark (moving source)
Antal: vardags
ca.
23
bilar
vid
Högerudsgatan på dagtid
Drifttid: flow 23st (d) / 0st (k) / 0st (n)

lilla

parkering

Frekvens
(Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Total ljudeffekt
(dBA)

A-vägd
ljudeffekt

-

69

76

78

81

84

84

78

71

89

Figur 11. detaljer Personbil lilla parkering Högerudsgatan (övriga produktion, emission, drifttid,
läge)

4

Driftsförutsättningar

4.1

Nuvarande verksamhet & Novavax (vardagssituation,
Augusti 2020)

Verksamhetens ordinarie arbetstider är dagtid på alla avdelningar, men drift kan
förekomma alla tider på dygnet. Många bullerkällor är i drift dygnet runt. Verksamhetens
bullerkällor utgörs i huvudsak av ett antal kylmaskiner, takfläktar samt evakueringar
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och luftintag för process och lokalventilation samt fläktarna till kolfilteranläggningen.
Kylmaskinernas fläktar startar och stängs av med olika långa intervall beroende på
processens- och arbetslokalernas kylbehov samt utetemperaturen.
Ventilation tillhörande byggnad 13 är frekvensstyrd vilket ger lågt buller vid litet
utnyttjande av lokalerna. Även fläktar som betjänar dragskåp i byggnad 06 är
frekvensstyrda och går ner i hastighet efter arbetstid. Utsugsfläktar i byggnad 04 styrs
av lufttemperaturen i de utrymmen som de betjänar. Fläktarna stängs av när kylbehovet
är lågt. Mätningar utfördes under ordinarie arbetstid och normal produktion och samtliga
bullerkällor var i drift.
Tank tömningar (se kap. 3.2)
Varje dag tömmer slamsugningsbil avfall från en tank (Tank A) på byggnad 06C sydsida
mittemot tvätteriet. Tömningen tar ca. 15 minuter med motorn igång och högre ljud vid
sugprocessen. Två gånger per vecka tömmer en slamsugningsbil avfall från en tank
(Tank B) vid byggnad 06B’s kortsida mot bostäder. Tömningen tar ca. 15 minuter med
motorn igång.
Fordonstrafik (se kap. 3.3).
Vid verksamheten förekommer även en del fordonstrafik. El-truckar lossar och lastar
inkommande och avgående lastbilar. El-truckarna som är i drift under dagtid är i stort
sett ljudlösa i sig, men lasting och lossning avger ljud. Tidigare ljudmätningar vid
lastning med el-truck har använts i modellen. Avgående och inkommande lastbilar
trafikerar fabriksområdet endast under dagtid. Bullret från dessa transporter har
simulerats med hjälp av uppmätta värden från en verklig lastbil, som kör sakta, samt
en uppskattad körtid inom fabriksområdet per dag. Följande fordonstrafik förekommer
inom området. Uppskattat för nuvarande produktion & Novavax (augusti 2020) är 8
tunga lastbilar per dygn och 15 mindre lastbilar (budbilar / transporter) per dygn. Fordon
kör fram och lossar på lastplanen mellan byggnad 04 och byggnad 13. Körningen inom
området pågår sammanlagt ca. 10 minuter.

4.2

Nuvarande verksamhet & Novavax (helgscenario,
Augusti 2020)

Under helgscenario justeras ursprungliga vardagssituationen enligt följande:
-

-

mindre tanktömning Tank A, (se Figur 1 – A och B)
o Punkt A, 1gg/d Novavax, på helgen töms tanken en gång lördag och
en gång söndag, Drifttid: 2,3% (d) => 0,25h => ca. 15min / 0% (k) /
0% (n)
o inga tanktömning Tank B
mindre fordonstrafik pga mindre produktionen (se Figur 1 – B)
o inga leveranser på helgen därför inga transport eller lastbilar
o El-Truck (moving source) helgen,
Drifttid: 2st (d) till kl 15 / 0st (k) / 0st (n), bara 3 turer med truck på
gården mellan byggnader dagtid, ingen truckkörning kvällstid
o Fordon: Personbil Novavax (moving source),
Drifttid: 9st (d) / 0st (k) / 3st (n), 3st kommer kl07 och lämna kl15
samtidigt kommer 3st kl15 och lämna kl23)
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5

Immissionsmätningar

Immissionsmätningar har inte genomförts i referenspunkterna. Det är svårt att utföra
immissionsmätningar i omgivningen utan stor påverkan från bakgrundsnivån av trafik,
buller från annan verksamhet (Berendsens och Rechons anläggningar precis intill) samt
vegetationsbrus. En mätning vid bostäderna skulle alltså inte kunna visa enbart
Polypeptides bidrag. Kontrollmätningar gjordes inne på Polypeptides område i riktning
ut mot Västanvägen för att verifiera att beräknade värden stämde överens med
uppmätta värden i samma punkt.

6

Beräknade immissionsnivåer

6.1

Allmänt om utförda mätningar och beräkningar

Den använda beräkningsmodellen bygger på att bullerkällans ljudeffekt Lw (källstyrka)
i dBA bestäms. Detta sker med utgångspunkt från uppmätt ljudnivå och bl.a.
mätavstånd och storlek på bullerkällan. Utifrån den beräknade ljudeffekten för varje
bullerkälla bestäms ljudtrycksnivån i respektive beräknings/mätpunkt m.h.a.
beräkningsprogram.
Uppgifter om bullerkällornas läge, eventuella avskärmningar, avstånd mellan källa och
mottagare, reflektioner etc. utgör övrigt underlag för beräkningarna. Med dessa
uppgifter beräknas varje bullerkällas bidrag till den totala ljudnivån i
beräknings/mätpunkterna i omgivningen. Beräkningsmetoden följer den Nordiska
beräkningsmodellen för externt industribuller, DAL 32. Beräkningarna har utförts i
programmet Predictor v. 12.01.

6.2

Beräkningspunkter

Beräkningspunkternas placeringar är markerade i Figur 12 nedan och utgörs av de
närmaste bostäderna.
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BP9

BP8

BP6

BP4

BP7

BP3

BP1

BP5

BP2

Figur 12. Beräkningspunkter vid närliggande bostäder där verksamhetens ljudbidrag beräknas.
Beräkningspunkten är belägen 1,5 m över omgivande mark.

Beräkningspunkt
BP1_A
BP2_A
BP3_A
BP4_A
BP5_A
BP6_A
BP7_A
BP8_A
BP9_A

6.3

Beskrivning
Högerudsgatan 18C-D
Västanväg 43A-C
Västanväg 32
Cementgatan 13
Älggatan 15A-B
Västanväg 4
Västanväg 28
Västanväg 3, Bostad Handelsträdgård
Geijersgatan 11

Mätutrustning

Tabell 3. Använd mätutrustning vid mätningar april 2020.
Benämning

Fabrikat

Typ

Precisionsljudanalysator

Norsonic

Nor140 (intern beteckning AL170)

Precisionsljudanalysator

Norsonic

Nor140 (intern beteckning AL224)

Kalibrator

Brüel & Kjaer

4231 (intern beteckning KU49)

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella
referenser enligt vår kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025.
Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg.
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6.4

Mätobjekt och utförande

Närfältsmätningar utfördes den 2020-04-07, på dominerande ljudkällor som bedömdes
vara av betydelse, för att göra en fullständig uppdatering av beräkningsmodellen. Nya
och inte längre existerande ljudkällor uppdaterades i modellen. 2020-04-16 utfördes
kompletterande mätningar efter slutförandet av bullerdämpande åtgärder på
kolfilteranläggningen, se Figur 13 nedan.

Uppdatering
dominerande och
nya ljudkällor

Kolfilteranläggning

Uppdatering
dominerande och
nya ljudkällor

Figur 13. Situationsplan. Kolfilteranläggningen (markerad med turkos ring) står för det största
bullerbidraget till omgivningen.

Utgående från uppmätt ljudtrycksnivå, mätavstånd, källans placering, etc. har
respektive bullerkällas källstyrka (ljudeffektnivå) bestämts. Totalt har ca 70st stationära
bullerkällor använts i modellen. Till detta kommer buller från lastbilstrafiken och
lastning/lossning med el truck.
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7

Resultat

7.1

Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020

De beräknade ljudtrycksnivåerna i dBA för varje beräkningspunkt, redovisas i Tabell 4
nedan. Ljudutbredningskartor för dag, kvälls och nattetid av denna situation visas
nedan. Kartan redovisas även i Bilaga 1 - Bilaga 3.
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Tabell 4. Vardags-situation Novavax, uppdatering Augusti 2020, beräknad ljudtrycksnivå i
beräkningspunkterna placerade vid närliggande bostäder. Värden angivna i dBA. Bock indikerar
godkänt värde.
Riktvärde
Leq3

3

50

Beräkningspunkt

Beteckning

BP1_A

45

40

Beräknad ljudtrycksnivå [dBA]

Kommentar

Dag

Kväll

Natt

Högerudsgatan 18CD

36 

34 

34 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP2_A

Västanväg 43A-C

38 

34 

34 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP3_A

Västanväg 32

45 

38 

38 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP4_A

Cementgatan 13

39 

36 

36 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP5_A

Älggatan 15A-B

40 

35 

35 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP6_A

Västanväg 4

39 

36 

36 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP7_A

Västanväg 28

40 

37 

37 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP8_A

Västanväg 3, Bostad
Handelsträdgård

38 

37 

37 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP9_A

Geijersgatan 11

34 

33 

33 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

Enligt Kap.2, Tabell 1 - Naturvårdsverkets ”Råd och riktlinjer 1978:5 – Riktlinjer för externt industribuller”
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Beräkningarna av ”Vardags-situation Novavax, uppdatering Augusti 2020”
visar att gällande bullervillkor innehålls med marginal under dag, kväll och natt
i samtliga beräkningspunkter. Den mest bullerutsatta bostaden dagtid
(kl. 07-18) är BP3 (Västanväg 32)4 där ljudnivån beräknas till 45 dBA
(riktvärd 50 dBA).

7.2

Nuvarande verksamhet tidigare uppdatering April 2020

De beräknade ljudtrycksnivåerna i dBA för varje beräkningspunkt, redovisas i Tabell 4
nedan.

4
Denna beräkning ska anses som ”speciellt driftsfall” för det innebär att Tanken B töms under dagen. Denna
tömning förekommer bara 2 gånger per veckan. 3 av 5 vardagar samt på helgen töms inte denna tanken.
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Tabell 5. Senaste beräkningsresultat nuvarande verksamhet uppdatering april 2020,
beräknad ljudtrycksnivå i beräkningspunkterna placerade vid närliggande bostäder. Värden
angivna i dBA. Bock indikerar godkänt värde.
Riktvärde
Leq5

50

Beräkningspunkt

Beteckning

BP1_A

45

40

Beräknad ljudtrycksnivå [dBA]

Kommentar

Dag

Kväll

Natt

Högerudsgatan
18C-D

35 

34 

34 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP2_A

Västanväg 43A-C

40 

34 

34 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP3_A

Västanväg 32

40 

38 

38 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP4_A

Cementgatan 13

40 

36 

36 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP5_A

Älggatan 15A-B

40 

35 

35 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP6_A

Västanväg 4

41 

36 

36 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP7_A

Västanväg 28

40 

37 

37 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP8_A

Västanväg 3, Bostad
Handelsträdgård

38 

37 

37 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP9_A

Geijersgatan 11

34 

33 

33 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

Beräkningarna av situationen på verksamhet, uppdaterad i april 2020, visar att
gällande bullervillkor innehålls med marginal under dag, kväll och natt i
samtliga beräkningspunkter. Den mest bullerutsatta bostaden nattetid
(kl. 22-07) är BP3 (Västanväg 32) där ljudnivån beräknas till 38 dBA
(riktvärd 40 dBA).

7.3

Jämförelse ”Vardagssituation Novavax, uppdatering
Augusti 2020” med ”Nuvarande verksamhet
tidigare uppdatering April 2020” - utveckling
bullersituation sedan senaste uppdatering

De beräknade förändringar av ljudtrycksnivåerna i dBA för varje beräkningspunkt och
därmed en utveckling av bullersituation sedan senaste uppdatering, redovisas i Tabell
6 nedan.

5

Enligt Kap.2, Tabell 1 - Naturvårdsverkets ”Råd och riktlinjer 1978:5 – Riktlinjer för externt industribuller”
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Tabell 6. Differens av resultat mellan Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020 och
Nuvarande verksamhet tidigare uppdatering April 2020 (Tabell 4 och Tabell 5), Värden angivna i
dBA.
Beräkningspunkt

Beteckning

Beräknad differens ljudtrycksnivå
[dBA]
Dag

Kväll

Natt

0

0

0

-2

0

0

5

0

0

BP1_A

Högerudsgatan 18C-D

BP2_A

Västanväg 43A-C

BP3_A

Västanväg 32

BP4_A

Cementgatan 13

-1

0

0

BP5_A

Älggatan 15A-B

-1

0

0

BP6_A

Västanväg 4

-2

0

0

BP7_A

Västanväg 28

0

0

0

BP8_A

Västanväg 3, Bostad Handelsträdgård

0

0

0

BP9_A

Geijersgatan 11

0

0

0

Jämförelse med föregående utredning April 2020
Jämförs situationen för ”Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020” (se
Tabell 4) med tidigare beräkningsresultat från ”Nuvarande verksamhet uppdatering
April 2020” (se Tabell 5) konstateras att ljudnivåerna i omgivningen ligger mestadels
på samma nivå som tidigare. Resultat på BP3_A Västanväg 32 höjas pga justerad plats
av Tanktömning B. Tömningar förekommer bara 2 gånger per vecka men tas med i
denna beräkningssituation som värsta fall betraktning. Justeringar i modellen på denna
punkt har förändrat ljudnivån i beräkningspunkterna med upp till 5 dBA dagtid, inga
skillnad på kvälls- och nattetid (se differens ljudtrycksnivå Tabell 6).
Resultaten redovisas även som ljudutbredning i omgivningen på färgkarta i Bilaga 1 till
Bilaga 3. Observera att ljudutbredningskartor omfattar ljudreflex från både egen och
annan fasad och därför inte bör jämföras direkt med riktvärde. Riktvärdena är satta
som frifältsvärden vilket innebär att ljudreflex från den egna fasaden inte skall räknas
med vid jämförelse med riktvärdena. Vid bedömning av riktvärden ska istället
beräknade ljudtrycksnivåer i Tabell 4 användas, ljudutbredningskartorna skall ses som
ett hjälpmedel för att visualisera ljudets spridning.
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att man i beräkningarna har antagit att
det råder medvind i alla riktningar från samtliga bullerkällor samtidigt. Detta förhållande
är i verkligheten ytterst osannolikt varvid beräknade ljudnivåer är att betrakta som ”ett
värsta fall” som i praktiken aldrig kommer inträffa.
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7.4

Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti 2020

De beräknade ljudtrycksnivåerna i dBA för varje beräkningspunkt, redovisas i Tabell 7
nedan. Ljudutbredningskartor för dag, kvälls och nattetid av denna situation visas
nedan. Kartan redovisas även i Bilaga 4 - Bilaga 6.
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Tabell 7. Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti 2020, beräknad ljudtrycksnivå i
beräkningspunkterna placerade vid närliggande bostäder. Värden angivna i dBA. Bock indikerar
godkänt värde.
Riktvärde
Leq6

6

45

Beräkningspunkt

Beteckning

BP1_A

45

40

Beräknad ljudtrycksnivå [dBA]

Kommentar

Dag

Kväll

Natt

Högerudsgatan 18CD

35 

34 

34 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP2_A

Västanväg 43A-C

37 

34 

34 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP3_A

Västanväg 32

39 

38 

38 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP4_A

Cementgatan 13

37 

36 

36 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP5_A

Älggatan 15A-B

38 

35 

35 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP6_A

Västanväg 4

37 

36 

36 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP7_A

Västanväg 28

38 

37 

37 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP8_A

Västanväg 3, Bostad
Handelsträdgård

38 

37 

37 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

BP9_A

Geijersgatan 11

34 

33 

33 

Riktvärden innehålls
dag, kväll och natt

Enligt Kap. 2, Tabell 1 - Naturvårdsverkets ”Råd och riktlinjer 1978:5 – Riktlinjer för externt industribuller”
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Riktvärde för beräknade situationen ”Helgscenario Novavax, uppdatering
Augusti 2020” uppfylls.

7.5

Jämförelse ”Vardagssituation Novavax, uppdatering
Augusti 2020” med ”Helgscenario Novavax,
uppdatering Augusti 2020”

De beräknade förändringar av ljudtrycksnivåerna i dBA för varje beräkningspunkt och
därmed en utveckling av bullersituation sedan senaste uppdatering, redovisas i Tabell
8 nedan.
Tabell 8. Differens av resultat mellan Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020 och
Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti 2020 (Tabell 4 och Tabell 7), Värden angivna i dBA.
Beräkningspunkt

Beteckning

Beräknad differens ljudtrycksnivå
[dBA]
Dag

Kväll

Natt

0

0

0

BP1_A

Högerudsgatan 18C-D

BP2_A

Västanväg 43A-C

-3

0

0

BP3_A

Västanväg 32

-1

0

0

BP4_A

Cementgatan 13

-3

0

0

BP5_A

Älggatan 15A-B

-2

0

0

BP6_A

Västanväg 4

-4

0

0

BP7_A

Västanväg 28

-3

0

0

BP8_A

Västanväg 3, Bostad Handelsträdgård

-1

0

0

BP9_A

Geijersgatan 11

0

0

0

Jämförelse med föregående utredning April 2020
Jämförs situationen för ”Vardagssituation Novavax, uppdatering Augusti 2020” (se
Tabell 4) med beräkningsresultat från ” Helgscenario Novavax, uppdatering Augusti
2020” (se Tabell 7) konstateras att ljudnivåerna i omgivningen på helgen är mindre än
på vardagssituationen. Orsaken är, att Tanktömning B tas inte med i helg beräkningar
där det endast förekommer 2 gånger per vecka under vardagar. Övriga justeringar i
denna situation är mindre personbil och truckkörningar samt inga transport eller
lastbilar. Ljudnivån ligger därmed ner till -4 dBA dagtid under nivån av vardagar (se
differens ljudtrycksnivå Tabell 8).

Resultaten redovisas även som ljudutbredning i omgivningen på färgkarta i Bilaga 4 till
Bilaga 6. Observera att ljudutbredningskartor omfattar ljudreflex från både egen och
annan fasad och därför inte bör jämföras direkt med riktvärde. Riktvärdena är satta
som frifältsvärden vilket innebär att ljudreflex från den egna fasaden inte skall räknas
med vid jämförelse med riktvärdena. Vid bedömning av riktvärden ska istället
beräknade ljudtrycksnivåer i Tabell 4 användas, ljudutbredningskartorna skall ses som
ett hjälpmedel för att visualisera ljudets spridning.
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att man i beräkningarna har antagit att
det råder medvind i alla riktningar från samtliga bullerkällor samtidigt. Detta förhållande
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är i verkligheten ytterst osannolikt varvid beräknade ljudnivåer är att betrakta som ”ett
värsta fall” som i praktiken aldrig kommer inträffa.

8

Kommentarer och slutsatser

Vid tidigare mätningar upptäcktes ett ”fladdrande” ljud på en av två liknande ljudkällor
på tak B04 (se Figur 14). Berörda fläkten är åtgärdad och nu utrustad med ett
förstyvande element.
Tak Byggnad B04

förstyvande element vid andra lika fläkthus

Figur 14. Fläkthus med förstyvande element på nya ljudkällor taket B04

De källor som dominerar ljudbilden i nuvarande situation i omgivningen under natten är
bidrag av ljudkällorna i området kolfilteranläggning och utblås på tak B06b.
I miljötillståndets bullervillkor finns även krav på högsta tillåtna momentana ljud nattetid
vid närmaste bostäder. I samband med bullerkarteringen konstateras det att det inte
förekommer några hörbara impulsljud eller tonkomponenter. Det bedöms heller inte ske
ljud under nattperioden som är att betrakta som momentana, då de bullerkällor som är
aktiva då avger buller med karaktären konstant bredbandigt brus.
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Nyrenoverade lokaler i hus 06B

Analysutrustning

Rum 06C-111 – Syntesreaktor 600 liter, tömning av produkt sker via isolator

Rum 04-114 – tankar (1500L) avsedda för oxidation med syntetisk luft

Rum 04-190B – kromatografisystem för rening Operatörsrum
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