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DETALJPLAN FÖR

OXEN 24 OCH DEL AV OXEN 8 m.m.
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Plan beskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Till planen hör grundkarta, fastighets förteckning, samrådsredogörelse
o ch ett av Scanfood / VBB utarbetat förslag till luftrening. Som
underlag för beslut om planen har företaget även presenterat
en beskrivning av för- och nackdelar med olika lokaliseringsalternativ.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan bl a för den
nordöstra delen av Scan Västs och Scanfoods industriområ de.
Planen innebär i huvudsak föl j ande.
- Byggrätt för en ny färsfabrik på den nuvarande parkeringsplatsen vid Filipsdalsgatan. Byggnaden skall ligga 25-30 meter från gatan och utformas som en skyddande skärm mellan
den nuvarande industrin och bostäderna öster om Filipsdalsgatan.
- Marken mellan fabriken och Filipsdalsgatan anordnas som ett
planterat skyddsområde där t ex ingen parkering eller trafik
får förekomma.
- En ny gång- och cykelväg byggs längs Filipsdalsgatans västra
sida.
- En parkeringsplats för besökare och kontorspersonal anläggs
norr om fabriken med infart från Filipsdalsgatan.
- Vallgatan byggs vidare västerut i enlighet med Områdesplanen
för Stationsområdet och Vallgatan mm. Anslutningen till Skaraborgsgatan utformas som en rondell med 30 meters innerdiameter. Gatan förses med trädplantering på båda sidor. Busshållplatser anordnas vid Filipsdalsgatans anslutning till
Vallgatan.
- Filipsdalsgatans norra del skall tillsammans med VinköIsgatan utgöra en lokalgata med utfart för biltrafik endast mot
Skaraborgsgatan i norr. Den genomgående förbindelsen med Filipsdalsgatan i övrigt stängs för biltrafik.
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PLANDATA
Läge och areal
Planområdets läge och omfattning framgår av nedanstående karta. Det omfattar fastigheterna Oxen 24 och Verdandi 7, den
nordöstra delen av Oxen 8 samt mark i anslutning till Vinkölsgatan, den f d järnvägsbanken och korsningen Skaraborgsgatan-Valhallagatan.

Detaljplanens läge och omfattning.
Markägoförhållanden
Ma rkä oförhållanden i stort fram år av kartan nedan.

MARKÄGARE INOM
Skara kommun
Sean Väst
Sean Faa d

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktlig plan
Större delen av planområdet ingår i och följer i huvudsak Områdesplanen för Stationsområdet och Vallgatan mm, antagen av
kommunfullmäktige den l juni 1987.
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Detaljplaner
De detaljplaner som gäller för planområdet och angränsande
mark framgår av kartan nedan.

,8250 .
Inom planområdet:
B
B
B
B
B
B
B
B

99 Stadsplan för Skara, fastställd av Kungl Maj:t den 30
april 1926.
132 Ändrad och utvidgad stadsplan för del av Fil i psdalsområdet, fastställd av Kungl Maj:t den 11 februari 1955.
180 Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Oxen mm,
fastställd av länsstyrelsen den 12 december 1962.
184 Stadsplan och ändring av stadsplan för fastigheterna
stg 159A-E mm, fastställd av länsstyrelsen den 31 maj
1963.
209 Ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteren Valhall och Verdandi mm, fastställd av länsstyrelsen den 28
juni 1966.
232 Ändrad och utvidgad stadsplan för stg 473, 477 m fl avseende väg 49; delen väg 47 - Valhallagatan, fastställd
av länsstyrelsen den 30 juni 1971.
268 Ändrad stadsplan för del av kvarteret Oxen , fastställd
av länsstyrelsen den 13 september 1979.
300 Detaljplan för kvarteret Midgård (Skalbaggen) mm, lagakraftvunnen den 16 maj 1988.

Utanför planområdet:
B 176 Stadsplan och ändring av stadsplan för Mariebergsområdet
mm, fastställd av länsstyrelsen den 17 juli 1962.
B 250 Ändrad och utvidgad stadsplan för del av stg 852F kv Oxen mm, fastställd av länsstyrelsen den 7 juli 1976.
B 294 Ändrad stadsplan för kvarteren Knäpparen och Ollonborren
mm, fastställd av länsstyrelsen den 15 september 1986.
De gällande planerna innebar en rätt att inom industrikvarterets nordöstra del uppföra envånings kontorsbyggnader medan

4

den södra delen avsatts för parkering. Den nuvarande infarten
från Filipsdalsgatan skulle stängas och ny infart anordnas
från Slakterigatan. Marken norr om industrikvarteret var avsatt för järnvägstrafik, och Verdandi 7 hade reserverats för
en bilserviceanläggning. Genomförandetiden har utgått för
samtliga planer utom B 268, B 294 och B 300.
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Mark och vegetation
Marken inom planområdet är i huvudsak plan. Genom områdets
norra del löper den f d järnvägsbanken mot Vara, nu provisoriskt ombyggd till gång- och cykelväg. I anslutning till
denna och längs Skaraborgsgatan och VinköIsgatan finns en del
uppvuxna träd. I övrigt finns inga träd inom planområdet.
Någon särskild grundundersökning har inte gjorts i samband med
planarbetet, utan det förutsättes ske i samband med projektering av byggnader och gator. En grundundersökning i det närliggande kvarteret Midgård visade att marken består av lera
som ned till varierande djup vilar på fast botten av morän,
block eller berg. Erfarenheter från kvarteret Midgård och andra byggnationer tyder på att ytligt liggande berg kan förekomma.
Bebyggelse och markanvändning
på Oxen 24 ligger Scanfoods nuvarande anläggning i direkt anslutning till Scan Västs byggnadskomplex på Oxen 8. på Oxen 8
finns inom planområdet Scan Västs kontorsbyggnader, den stora
personalparkeringen samt huvudentren till industriområdet.
Utöver sin egen fastighet utnyttjar Scan Väst även ett 10-13
meter brett område av kommunens mark norr om kvarteret Oxen.
Här finns bl a en provisorisk kontorsbyggnad som uppförts med
stöd av ett tidsbegränsat bygglov som getts 1974. Bygglovets
giltighet har sedan många år upphört.
Bebyggelsen omedelbart norr och öster om planområdet utgörs
huvudsakligen av bostadshus i en till två våningar - ett
undantag utgör dock Jonssons Gelbgjuteri på Flugan 5. Omedelbart söder om planområdet, på Oxen 30 och 31 finns Björstigs
bilförsäljning respektive BP:s bensinstation.
Störningar
Miljöpåverkan från Scan Västs anläggningar har prövats av koncessionsnämnden för miljöskydd 1972, 1978, 1983 och 1984. Senare till- och ombyggnader har prövats av länsstyrelsen i enlighet med miljöskyddslagen. Som resultat av dessa prövningar
har man formulerat ett antal villkor för verksamheten, i syfte
att minimera störningarna för bostäderna intill anläggningen.
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Trots detta har kommunen under åren mottagit åtskilliga klagomål främst på luktutsläpp från verksamheten, utsläpp som inte
är skadliga men ändå klart störande. I takt med att koncessionsnämndens och länsstyrelsens villkor uppfyllts har dock
både störningarna och de inkomna klagomålen minskat, och
senare års klagomål härrör sig huvudsakligen från enstaka
tillfällen då reningsanläggningar varit ur funktion på grund
av bl a svårigheter att få fram reservdelar.
Gator och trafik
Genom planområdets nordvästra del passerar Skaraborgsgatan med
cirka 9000 fordon per årsmedeldygn (åmd). Anslutningen till
Valhallagatan och den strax öster därom liggande infarten till
Qvänsels Ica-butik är kraftigt olycksdrabbade. Dessutom är
hastigheten ofta hög varför flera olyckor lett till svåra personskador. Genom planområdets östra del leder Filipsdalsgatan
med cirka 3000 fordon per åmd. VinköIsgatan och Slakterigatan
är lokalgator till kvarteren Gräshoppan respektive Oxen. Den
f d järnvägsbanken utnyttjas som gång- och cykelväg ända bort
till Smedstorpsgatan i väster. Gång- och cykelväg finns även
längs Skaraborgsgatans norra sida.
Både Skaraborgsgatan och Filipsdalsgatan ingår i det statskommunala gatunätet. Efter utbyggnad kommer troligen även Vallgatan att ingå i detta nät.
Allmänna ledningar
Strax utanför den norra gränsen för kvarteret Oxen, i mark som
skall tillföras Oxen 8, ligger en huvudvattenledning. Genom
den sydöstra delen av den nuvarande parkeringen passerar en
dagvattenledning, och i ett ledningsstråk längs Slakterigatan
finns en högspänningskabel. I övrigt ligger huvudledningar för
el, VA och tele i mark som skall utgöra allmän platsmark.
DETALJPLANENS INNEBÖRD
Detaljplanen innehåller i huvudsak två större förändringar: l)
Scanfoods utbyggnad och 2) Vallgatans förlängning.
1) Scanfoods färs fabrik
Scanfood har hos kommunen begärt att få uppföra en ny färsfabrik för djupfrysta produkter på den nuvarande parkeringsplatsen intill Filipsdalsgatan. Huvudsakliga skälet för detta läge
är att fabriken kan sammanbyggas med Sean Västs anläggning
och med Scanfoods nuvarande fabrik vilket ger stora samordningsvinster.Större delen av parkeringen flyttas till ett nytt
läge sydväst om planområdet. Infarten från Filipsdalsgatan
ersätts aven ny infart i höjd med Gelbgjuteriet till en ny,
mindre parkering för kontorsanställda och besökare.
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Detaljplanen ger byggratt för industriverksamhet narmare befintliga bostader än gallande plan, och skyddsavståndet kommer
klart att understiga det som bl a Boverket rekommenderar.
Trots detta ar avsikten att man skall få en bättre miljösituation an i dag vid Filipsdalsgatan. Den nya fabriken skall
utformas som en skärm där all distribution, in- och utlastning
etc sker endast på byggnadens vastra sida. Fasaderna i första
hand mot norr och öster skall utformas med en hög ambitionsnivå, och ett 25-30 meter brett område mellan industribyggnaden och Filipsdalsgatan skall anlaggas som ett parkområde dar
endast gångtrafik får förekomma. Längs Filipsdalsgatan ansvarar exploatören för att träd planteras.
2) Vallgatans utbyggnad
Vallgatan kommer att förlangas västerut fram till Skaraborgsgatan och Valhallagatan i enlighet med Områdesplanen för Stationsområdet och Vallgatan mm. Filipsdalsgatans norra del
skall tillsammans med VinköIsgatan utgöra en lokalgata med utfart för biltrafik endast mot Skaraborgsgatan i norr. Vändplanen vid VinköIsgatan utökas så att sopbilar kan vända utan
backning. Korsningen Skaraborgsgatan-Vallgatan-Valhallagatan
utformas som en rondell med 30 meters innerdiameter där gatorna ansluts assymetriskt i enlighet med principerna i ARGUS
( Allmänna Råd om Gators Utformning och Standard). Rondellen
skall fördela den västerifrån kommande trafiken så att det
särskilt för långa fordon blir lättare att välja Vallgatan än
Skaraborgsgatan.Trafiksakerheten kommer att öka, främst som
följd av att hastigheten dras ner i korsningen.
på samma sätt som öster om planområdet skall Vallgatan f ö rses
med trädplanteringar på båda sidor.
Gång- och cykeltrafik
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I enlighet med områdesplanen byggs en dubbelriktad gång- och
cykelväg längs Vallgatans norra sida. Genom planområdet utnyttjas dock VinköIsgatan för gång- och cykeltrafik eftersom
gatan har så begränsad biltrafik och då det inte finns utrymme
för en separat cykelväg. Väster om rondellen leds gång- och
cykeltrafikanterna in på den f d järnvägsbanken. För att förbättra för cyklister till Hospitalsgårdens industriområde
innehåller planen även en dubbelriktad gång- och cykelväg
längs Filipsdalsgatans västra sida. på sikt avses denna förlängas vidare längs Biskop Bengtsgatan ned mot Petersburgs
frilufts- och industriområden. För att få tillräckligt utrymme
för gång- och cykelvägen flyttas den östra gränsen på Oxen 8
något västerut.
Busstrafik
Vissa regionala bussar och tätortsbussar kommer att trafikera
Vallgatan varför hållplatser behöver byggas i anslutning till
korsningen med Filipsdalsgatan. Eftersom Scan Väst och Scanfood är en mycket stor målpunkt kommer båda hållplatserna att
ligga väster om Filipsdalsgatan, trots att detta är ofördelaktigt ur siktsynpunkt i korsningen. Om busstrafiken ökar i
framtiden kan det bli aktuellt att bygga om den södra hållplatsen till en s k avskild hållplats där bussen angör närmare
kvartersgränsen på en kort, separat bussgata.
Trafikmängder, trafikbuller mm
Genom riksdagsbeslut 1981 godkändes vissa riktlinjer för bedömning av trafikbuller. Dessa innebär bl a att man vid nyoch väsentlig ombyggnad av trafikled i befintlig bebyggelse
skall förhindra högre bullernivåer än 70 dBA utomhus och 40
dBA inomhus.
Enligt den trafikprognos som ingår i områdesplanen förväntas
Vallgatan 1990 trafikeras av cirka 2650 fordon per åmd vilket
kan jämföras med de cirka 3000 som Filipsdalsgatan har i dag.
Enligt den bullerutredning som också ingår i områdesplanen ger
detta bullernivåer utomhus på 59.1 dBA i gränsen till kvarteret Gräshoppan. Till detta skall läggas det buller som alstras av verksamheten på Scan Väst och Scanfood och som kan uppgå till 50 dBA under dagtid, vilket ger ett bullervärde på
cirka 62 dBA sammanlagt. Normala treglasfönster dämpar buller
cirka 27 dBA vilket innebär att inomhusvärdet innanför moderna
fönster kan uppskattas till cirka 35 dBA. Såväl inom- som
utomhusvärden kommer således att ligga klart under de enligt
riksdagen maximalt godtagbara värdena.
Teknisk försörjning
Dagvattenledningen genom den sydöstra delen av kvarteret Oxen
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måste på exploatörens bekostnad byggas om i ett nytt läge.
Övriga allmänna ledningar säkerställs genom ledningsområden,
betecknade u på kartan.
Skyddsrum
Inom denna del av tätorten finns dagtid ett underskott på cirka 200 skyddsrumsplatser. Trots detta kommer byggnationen
sannolikt inte att förses med skyddsrum eftersom det för närvarande saknas bidragspengar för skyddsrumsbyggen.
Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 26 oktober 1988 samt reviderad
den 13 februari och 28 mars 1989. Revideringarnas innebörd
framgår dels av samrådsredogörelsen , dels av utlåtandet efter

:JJ;,i:gen.52
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DETALJPLAN FÖR

OXEN 24 OCH DEL AV OXEN 8
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING

Detaljplanen innehåller två större förändringar: Scanfoods nya
färs fabrik i kvarteret Oxen och Vallgatans utbyggnad västerut
fram till Valhallagatan.
TIDPLAN

Scanfoods och kommunens ambition är att byggstart i kvarteret
Oxen skall kunna ske under 1989. Vallgatans utbyggnad beräknas
ske under 1989-90.
ANSVARSFÖRDELNING

Grundregeln är att kommunen ansvarar för och bekostar alla åtgärder inom allmän platsmark och respektive fastighetsägare
för åtgärder inom kvartersmark. Undantag från denna regel utgör kommunens krav på att få behålla och även komplettera de
allmänna ledningar som ligger inom ledningsområden på kvartersmark. Kostnader för rivning eller flyttning av stängsel
och kontorsbarack åvilar exploatören.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INDUSTRIBYGGNATIONEN

på plankartan och i beskrivningen preciseras vissa villkor som
skall uppfyllas för att byggrätten på Oxen 8 skall få utnyttjas. Det gäller kraven på ny personalparkering, planterad
skyddszon, fasadernas utformning, flyttning av dagvattenledningen och kontorsbaracken mm. Att dessa villkor uppfylls
kommer att bevakas vid bygglovprövningen.
EKONOMISKA FRÅGOR

Kostnaderna för Vallgatans utbyggnad och de övriga om- och nybyggnader av gator och gång- och cykelvägar som planen förutsätter har preliminärt uppskattats till cirka 1,5 miljoner
kronor. Att få statliga bidrag bedöms i detta fall som omöjligt. Enligt vägförvaltningens plan för länstrafikanläggningar
(LTA) kan 50 % bidrag betalas ut endast om projektet kan vänta
till efter 1993.
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Planavgift beräknas enligt byggnadsnämndens antagna taxa och
tas ut som del av granskningsavgiften vid bygglovprövningen.
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år
från den dag planen vunnit laga kraft. Inom denna tid beräknas
planens huvudinnehåll med god marginal ha genomförts. Om
fastighetsägare och kommunen är överens kan bygglov ges även
efter genomförandetidens utgång.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR

Detaljplanen förutsätter att kvarteret Oxen utökas mot norr
och minskas något i öster. Parkeringen i kvarterets nordöstra
del skall nyttjas gemensamt av Scan Väst och Scanfood ( Oxen 8
och 24). Huruvida detta bäst löses med egen fastighet , gemensamhetsanläggning. servitut eller annat avtal får avgö ras av
de båda intressenterna.
Detaljpla nen berör t omtindelning inom kvarteret Oxen , fastställd av länsstyrelsen den l juni 1964 , samt tomtindelni ng
inom östra de l en a v kv arteret Verdandi , fast s tälld den 18 ma j
1971. Eftersom detal j planen förutsätter en annan fas ti g h e t sbildning än vad dessa tomtindelningar gör skall de, i de del a r
som ingår i planområdet, upphöra att gälla d å planen v inner
laga kraft.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 2 6 oktober 1988 samt rev iderad
den 13 februari och 28 mars 1989.

~1~~---- ~~
stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt

11

VB:S

!NGENJORER . ARKITEKTER

EKONOMER· LEDAMOTER AV SVENSKA KONSULTERANDE INGENJORERS

FORH.jIf~G

1989-01-30
p6525
Skara Kl

FÖRSLAG
till luftrening vid nv färsfabrik

1.

Orientering

ScanFood har för avsikt att bygga en ny färsfabrik
med en årlig produktion av ca 7 000 ton per år
stekta färsprodukter. Vid all stekning bildas
större eller mindre mängd luktande föreningar.
l denna PM redovisas tänkta åtgärder för att minska
utsläppen till atmosfären. Dessutom redovisas
vissa jämförelser med befintlig utrustning.
2.

Nuvarande anläogning

Nuvarande reningsutrustning för behandling av
restgaserna från stekaVdelningen utgörs aven
våtavskiljare av Steulers tillverkning. Utrustningen installerades 1973.
För våtavskiljaren aVSkiljes fettdroppar i fettfilter. Våtavskiljaren består av ett vertikalt
tvättorn försett med två tvättsteg. Tvättvätskan
utgörs i första steget av natronlut med pH i intervallet 9-14 och i andra steget av svavelsyra med
pH i intervallet 1-3.
3.

Metoder för rening

För reduktion av gasformiga luktande föreningar
kan följande principiella metoder användas.
- Förbränning
- Adsorption
- Absorption
- Biologiska metoder

12

Den luftvolym som bör renas är avsugen från stekningen, totalt ca 30 000 m'/h. Förutom luktande
föreningar innehåller denna gaström även fettaerosoler.
Angivna kostnader baserar sig på uppgifter från
enstaka leverantörer av resp utrustningstyp.

Förbränning kan ske antingen som direkt förbränning, dvs vid en temperatur överstigande ca 800°C
eller katalytiskt vid en temperatur av ca 400°C.
Genom att utnyttja energiinnehållet i den renade
varma luften för förvärmning av den inkommande
luften kan energiförbrukningen för uppvärmning
till reaktionstemperaturen minskas. För uppvärmningen kan användas olja, gas eller el. För att
processen skall vara självförsörjande med energi
krävs ett föroreningsinnehåll av 0,5-0,7 g/m'
luft, där det lägre värdet avser katalytisk förbränning. Föroreningsinnehållet är dock betydligt
lägre, sannolikt <0,1 g/m', varför tillskottsenergi
erfordras. Vid luftvolymen 30 000 m'/h erfordras
således minst ca 15 kg/h bränsle eller ca 35 m'/år
vid en drifttid av 2 000 h/år. Investeringskostnaden för en typ av förbränningsanläggning uppgår till ca 2 milj kronor exkl kanaler och byggnadsarbeten.

Adsorption på t ex aktivt kol är ett i många sammanhang använt förfarande för reduktion av luktande föreningar. Ett oeftergivligt krav för att
metoden skall vara användbar är att den luft som
skall renas är fri från stoft och aerosoler då
dessa ger beläggning på kolet med försämrad funktion som följd. I mitten av sjuttiotalet installerades ett kolfilter för rening av avsug från
stekband och . stekbord. I avsugningshuvarna monterades fettfilter liksom omedelbart före kolfiltret. Erfarenheterna visade att fettfiltren i avsugningshuvarna erfordrade rengöring 2 ggr/vecka.
Övriga fettfilter rengörs en gång per vecka. Kolförbrukningen uppgår till ca 1 ton per 500 ton
produktion. Luktreduktionen har uppmätts till
ca 90 %. Investeringskostnaden exkl kanaler och
byggnadsarbeten uppgår till ca 0,7 milj kronor.

l3

Absorption är d en metod som an vä nds vid befintli g anläggning där reningen sker i två steg i
motström. Tv ättväts korna utgörs i första steget
aven utspädd natronlutiösning och andra steget
aven utspädd svavelsyraiösning. En motstr ö msanläggning kan ge ett högt torn, varför andra lösningar kan användas, t ex tvärströmsanläggningar
där l ufte n som skall renas passerar ho risont e llt
genom utrustn ingen medan tvättv ätska n passerar
vertikalt. Kem i kal ief ö rbrukninge n för befintlig
anläggning uppgå r till 800 l /år natronlut (45-%ig)
och 800 l/år svave ls y ra (98- %ig ) . Inv esterings kost na den exkl kana ler och byggnadsarbeten upp gå r ti ll ca 1, 3 milj kronor.

Biologisk rening kan ske i skrubber eller biobäd dar. Metoden baserar sig på att f öro r en ingen absorberas i en lös ning som innehåller mikroorganismer som svarar för nedbrytningen av absorberade föreningar. För att uppnå ö ns kat resultat
krävs en för mikroorganismerna lämplig miljö med
en jämn , låg temperatur, hög fukthalt och till räckligt med näringsämnen. ytbelastningen för
en b io bädd är av storleksordningen 150 m' / m'xh.
För rening av 30 000 m'/h l u ft erfordras så le des
en filteryta av ca 200 m'. Inve ste rin gskos tna den
är he l t beroende på typ av biofilter men l i gger
i sto rl ekso r dningen 2 mil j kronor.

Förbränning som r e ningsmetod används och har använts vid några anläggningar. Erfarenheterna visar
att reningsresultatet är gott men i takt med ökande energipriser öka r främst de r ö rliga driftkostnaderna.
Biologisk rening ä r en i luftvårdssammanhang relativt ny reningsmetod och drifterfarenheterna från
rening vid stekanläggningar saknas såvitt mig
bekant. Principiellt borde metoden vara anv ä ndbar
men platsbehovet kan vara stort.
Såväl våtavskiljare som kolfilter är använda reningsmetoder med i stort samma reningsresultat.
Skillnaden är att tillgängligheten vid en våtavskiljare kan göras högre genom dubblering av pumpar och noggrann kontroll av tvättvätskornas sammansättning. För kolfiltret är riskerna stö rre
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med igensättningar av kolet Eö rorsakat av Eettaerosoler och nedsatt funktion beroende på högt
fukt innehåll i den luftstr öm som ska ll renas.
Den fortsatta projekteringen bör dä rför inrikta s
på att en våtavskiljare väljs.
4.

Processtekniska åtgärder

Stekningen sker i ko ntinuerl iga stekare såsom
gjutjärnsstekare eller fritöser.
Undersökningar vid andra anläggningar visar att
utsläppen av organiska föreningar är beroende
av stektemperaturen och stekfett. Genom en noggrann temperaturkontroll kommer stektemperaturen
att hållas så låg som möjligt. Vidare kommer en
nogg rann kontroll av fettet, främst med avseende
på halten fria fettsyror (ffa), att göras.
Vid upphandlingen av stekutrustningen kommer stor
vikt att läggas vid möjligheten till inkapsling
av utrustningen för att minimera avgånge n av luktande ämnen till lokalen.
Genom dessa åtgärder kommer föro r eni ng shalten
i den luftström som avleds till rening att vara
så låg som möjligt. Därmed kan även utsläppet
efter rening hållas på så låg nivå som möjligt.
Genom inkapslingen renas utsläppet av de luktande
ämnena i en reningsutrustning och utsläppet med
l okalventi la tionen kan hållas så låg som möjligt.
5.

Jämförelser med befintlig a nläggning

Sedan utrustningen installerades har ytterligare
produktionsutrustning anslutits vilket medfört
en ökad belastning som kan ge ökade utsläpp. Cirku lationspumparna för t vä tt vätsk an kan därför
ge för låg tvättvätskemängd i förhållande till
behandlad luftvol ym . Detta kan medföra ett sämre
reningsresultat. Den nya anläggningen kommer att
vara rikligt dimensionerad för den luftvolym som
avses behandlas varför överbelastning ej skall
behöva ske.
När anläggningen stoppas efter produktionen slutat bräddar en viss del av tvättvätskan till avlopp. Denna mängd ersätts efterföljande morgon
varvid även reningskemikalier tillförs. Någon
ytterligare tillförsel sker ej under drifttiden.
Befintlig utrustning är utformad som en motströms
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avskiljare med gas inlopp i botten. Detta medför
att viss risk för att tvättvätska från första
steget kan blandas med tvättvätska från andra
steget och därmed försämra reningsresultatet.
Den nya utrustningen utformas som en tvärströms
våtavskiljare där reningen sker i två steg.
Genom att välja en tvärströms våtavskiljare, dvs
en våtavskiljare där luften passerar horisontellt
och tvättvätskan vertikalt, minskas bygghöjden
och utrustningen kan placeras under tak. Härigenom underlättas service och underhåll.
Tvättvätskan i första steget utgörs av natronlut
med pH ca 10 och i andra steget av svavelsyra
med pH ca 2. För båda stegen installeras utrustning för kontinuerlig bestämning av pH. Larm sker
när pH är utanför angivet intervall. Detta gör
att fel snabbt upptäcks och kan åtgärdas. En av
de vanligare orsakerna till driftstörningar är
fel i doseringspumpar för reningskemikalier. Genom
att dubblera doseringspumparna kan olägenheter
förorsakade av dessa fel minimeras. Vidare placeras doseringspumparna så att deras inlopp alltid är lägre än nivån i kemikalietankarna. Härigenom reduceras störningar i form av luft i sugledningar och dåligt fungerande backventiler.
Efter rening sker utsläpp av den renade gasen
genom en utloppskanal som mynnar ca 5 m över tak.
6.

Spridningsberäkning

För spridningsberäkningarna har den s k Gauss
spridningsmodellen använts. Denna modell förutsätter att halterna är normalfördelade enligt
den s k Gausskurvan och halterna beräknas vinkelrätt mot vindriktningen. Spridningsparametrarna
som anger rökgasplymens utbredning har beräknats
ur ASME-guide. Rökgaserna har betraktats som kalla
varför plymlyftet beroende på rökgasernas värmeinnehåll har försummats.
Resultatet av beräkningarna för den nya fabriken
och med utsläppshöjden 17 m över mark visar att
luktstyrkan ej överstiger 15 % av lukttröskelvärdet;
dvs vid normal drift kommer lukt ej att förekomma
i omgivningen. De högsta halterna förekommer på
avstånd inom 100 m från utsläppspunkten. Lukttröskelvärdet definieras som den halt vid vilken 50 %
av deltagarna i en luktpanel känner lukt.
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7.

•

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller för den nya installationen .
- Alla luktande källor ansluts till reningsutrustningen.
- Utrustningen dimensioneras rikligt och med viktiga funktioner dubblerade.
- Anläggningen förses med larm för kontroll av
tvättvätskor.
Diffusa utsläpp via lokalventilationen kan minimeras då nya maskin installationer ger mindre
otätheter och därmed mindre utsläpp i lokalen.
Större produktionskapacitet gör att stekningen
kan ske vid lägre temperatur än idag och därmed ge lägre utsläpp.
- Införande av tvåstegsstekning ger lägre badtemperaturer och därmed lägre utsläpp.
Lukt kommer normalt ej att förekomma i omgivningen.
Göteborg 1989-01-30
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Stig Andreasson

REFERENSANLÄGGNINGAR
Sverige
KF, Luleå
Foodia, Staffanstorp
KBS, Staffanstorp
Scanfood

(Kolf il ter)
(Förbränning)
(Skrubber)
(Skrubber)

Skrubberteknik
Werle, Munchen
Unkel, Wurzburg
WÖV Schlachthof, Wien
Seeger, Balingen
Klar, Heidelberg
Ten Kate

3
1 x 40.000 m /h
n
2 x 55.000
n
1 X 15 .000
n
1 X 20.000
n
1 X 10.000
n
1 X 12.000

