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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
LOGS Logistics AB (LOGS) är ett lo-
gistikföretag som bedriver trans-
port, omlastning och lagring av 
gods.  

Transporterna är multimodala, det 
vill säga en kombination av trans-
porter mellan väg och järnväg. 
Traditionellt har de stora kunderna 
varit pappers-, stål- och fordonsin-
dustrin. 

Genom den gröna omställningen i 
samhället har råvaror till batteritill-
verkning kommit att utgöra en allt 
större del av transporterna. För 
Northvolts etablering i Borlänge 
och Skellefteå är tillgången på säkra 
och miljöanpassade transporter 
avgörande. LOGS har ett strategiskt 
läge i denna transportkedja. Det är 
bakgrunden till att LOGS transpor-
terna och lagringsverksamheten 
har och kommer att öka.  

Det innebär att LOGS har för avsikt 
att söka tillstånd enligt miljöbalken 
och sevesolagstiftningen.  

 

 

 

    Figur 1. Beskrivning av LOGS bidrag till Northvolts logistiklösning.  
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Verksamhetsutövare:   LOGS Logistics AB (LOGS) 

Organisationsnummer:   559088-7203 

Adress:    Mästargatan 13, 781 71 Borlänge 

Telefonnummer:  0243-22 40 60 
Kontaktperson :  Oscar Lönn 

Kontaktuppgifter:  telefon: +46 70 717 94 33alt e-post: oscar@logs.se 

Fastighetsbeteckning:   Ässjan 1, Traversen 5 
Fastighetsägare:  NP3 och Hushagen 

Län:     Dalarna 

Kommun:   Borlänge kommun 

 

LOGS Logistics AB startade 2017 och har idag 23 fast anställda. Antalet anställda förväntas öka med den 
planerade utökade verksamheten. År 2021 omsatte LOGS 59 miljoner kronor och med den planerade ök-
ningen förväntas omsättningen att bli över 150 miljoner kronor per år. 

LOGS är ISO-certifierade enligt kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) samt arbetsmiljö (ISO45001). 

3 ORGANISATION 

 



7 

 

4 VERKSAMHETSKOD OCH ANNAN AKTUELL LAGSTIFTNING 
Verksamhetskod för den sökta verksamheten är enligt miljöprövningsförordningen 39.60 B, anläggning för 
lagring eller annan hantering av kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", 
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig”. 

Den planerade verksamheten faller under Sevesolagstiftningens högre kravnivå.  

Verksamheten omfattas inte av Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU).  

Verksamheten omfattas av skyldigheter enligt 2 kap 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Be-
slut togs av Länsstyrelsen 2018-01-08 i samband med att LOGS planerade att hantera svaveldioxid men det 
blev aldrig aktuellt. 

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Järnvägstrafiken genom Borlänge går på Bergslagsbanan västerut och Dalabanan i östlig riktning vilka klas-
sas som järnvägar av riksintresse. Spårområdet i Borlänge är en knutpunkt mellan spår till Falun, Mora, Lud-
vika och Stockholm. Detta utgör bas för LOGS multimodala1 transporter och möjliggör en hög andel järn-
vägstransporter. 

LOGS verksamhet består av en kombiterminal där gods transporteras, omlastas och lagras. Omlastning av 
gods sker mellan väg och järnväg. Här nedan har verksamheten beskrivits uppdelat i transporter och om-
lastning samt lagerverksamhet. 

5.1 INTERNA TRANSPORTER OCH OMLASTNING 
Transporterna sker med egna och inhyrda fordon. Vid bolagets lagerlokaler i Borlänge sker transporterna 
mellan järnvägsspår och lagerlokalerna. Genom denna transportnod kan transportsätt väljas för att opti-
mera transporterna miljömässigt så att järnväg används för de långa sträckorna medan bil kompletterar 
transporterna på det korta sträckorna.  

 

1 Multimodala transporter innebär att olika transportslag används. I detta fall är det omlastning mellan järnväg och väg-
transporter. 

Bild 1. Bild från lastning av trailer till/från järnväg med en så kallad reachstacker. 
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LOGS använder i dagsläget ett 20-tal fordon bestående av dragbilar, reachstackers2 och andra truckar för 
interna transporter och omlastning av varor. Dessa fordon ägs av ett eget bolag Logs Terminal AB.  

 

Tabell 1. Tabell över nuvarande fordonsflotta.  

Fordonstyp Antal  Huvudsakligt 
bränsle 

EURO-klass 

Dragbil 7 HVO1003 6 förutom en 5 
Reachstackers 2 HVO100 5 och 6 
Låglyftare 3 El - 
Motviktstruckar 5ton 3 El - 
Motvikstruck 16ton 1 HVO100 5 
Motviktstruck 5 ton 1 HVO100 5 

 

Fordonen är utrustade med extra avgasrening i form av partikelfilter och Adblue4 används för att ytterligare 
minska kväveoxidutsläppen. 

Omlastningen sker mellan järnvägsspåren och lagerbyggnaderna enligt markeringar som framgår av  

. All lastning till järnvägsvagn sker på Mästargatan 13. Trailers lastas upp på lager 1, 3 och 5.  

Verksamheten bedrivs vardagar mellan kl 07:00 – 18:00 och Sön 14:00 - 19:00 då terminalen enbart är öp-
pen för LOGS egen trafik, främst järnvägslastning/lossning. 

 

 

 

 

2 En reachstacker är en teleskopbomförsedd tung motviktstruck som används för att flytta enhetslaster i kombitermina-
ler. Reachstackers lyfter last ovanifrån med hjälp av lyftok av olika slag eller upphängd i krok. 
3 Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor. HVO100 är ett förnybart bränsle – det är alltså inte fossilt. 
HVO100 minskar klimatpåverkan med uppemot 90 % tack vare att det sänker det totala koldioxidutsläppet. 
4 AdBlue, är produktnamnet på en vätska innehållande vatten och urea (urinämne, karbamid) som används till moderna 
dieselmotorer för att minska utsläppen av kväveoxider. AdBlue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns av-
gassystem uppströms SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction), där urean vid de aktuella temperaturerna bryts 
ned till ammoniak (NH3) som i SCR-katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofar-
ligt vatten och kväve. 
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Figur 2. Kartan visar lokalisering av de tre befintliga lagerbyggnaderna samt ett planerat lager. Transport-
vägar för de interna transporterna är markerade med orange linjer.  

 

Planen och spåren är belysta när aktivitet utförs.  

Det persontransporter som sker är de knappt 30 anställdas resor till och från arbetsplatsen. 

Uppskattade utsläppsmängder från transport och omlastningsverksamhet kommer att redovisas i MKB. 

 

Lager 1 

Lager 3 

Lager 5 

Planerat lager 
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Bild 2. Vy över järnvägsspår vid Mästergatan 13. 

 

Bild 3. Vy över Lager 5 vid Smidesgatan 2. 

 

Bild 4. Vy över järnvägsspår vid Mästergatan 13.  
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5.2 LAGRING 
LOGS har genom inhyrda lokaler tillgång till tre lagerlokaler på totalt ca 15 000 m3 och ytterligare en 
planerad på ca 2 000 m3. Som framgår av Figur 2  ligger samtliga anläggningar strategiskt vid järnvägsspår. 
Det ger utmärkta förutsättningar för miljöanpassad lagrings- och omlastningsverksamhet. Den nya 
lagerhallen är planerad på Smidesgatan 2. Bygglovsansökan kommer att inges inom kort.  

 

Tabell 2. Tabellen redovisar befintliga och planerade lagerbyggnader. 

Lagerlokal Fastighet Adress Lokalyta (m3) 

Lager 1 Traversen 5 Mästargatan 13 5 000 

Lager 3 Ässjan 1 Mästargatan 6 5 400 

Lager 5 Ässjan 1 Smidesgatan 2 4 500 

Planerat nytt lager Ässjan 1 Smidesgatan 2 2 000 

 

En förteckning över de miljö- och hälsofarliga kemikalier som kan förekomma i verksamheten framgår av 
Bilaga 3 (16.3). Listan ska ses som exempel på kemikalier som kan förekomma men andra produkter kan bli 
aktuella att transportera och lagra. LOGS kommer att anmäla eventuella nya produkterna till tillsynsmyn-
digheten och Räddningstjänsten.  Samtliga varor står inpackade på de lastbärare/pallar som följer med hela 
transporten från leverantör till slutkund. Utöver dessa kemikalier hanteras ca 15 000 ton annat gods som är 
icke brandfarligt och inert material.  

Den totala mängden kemikalier som lagras kan uppgå till 15 000 ton vid ett och samma tillfälle och totalt 
250 000 ton per år. En ingående redogörelse för produkternas egenskaper redovisas i Bilaga 1  
Riskanalys avseende hälsa och miljö. 

Alla kemikalier är märkta och inneslutna i dubblar plastsäckar och fastsatta med band på en träpall alterna-
tivt i tjocka plastdunkar eller i metallfat. Se Bild 5 och Bild 6. 

Lagerlokalerna 3 och 5 vid Ässjan har inga golvbrunnar. I lager 1 finns brunnar men där lagras ingen vätska. 
Brunnstätning finns i direkt anslutning till brunnarna. 

Positionerna av de olika varorna framgår av LOGS lagersystem.  

Lagerbyggnaderna är försedda med inbrottslarm med koppling till ett anlitat säkerhetsbolag som rycker ut 
vid larm. Brandlarm och brandskyddsutrustning finns i samtliga lagerlokaler. Brandlarm är kopplat direkt till 
SOS-alarm vilket innebär att räddningstjänsten blir automatiskt larmad om brand uppstår.  

5.3 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Hanteringen av kemikalier sker enligt LOGS kemikalierutin och följs löpande upp och riskbedöms. Förvaring 
av kemikalierna sker i låsta lagerbyggnader inomhus utan avlopp.  

För att eliminera riskerna som kan uppstå vid hantering av kemikalier arbetar LOGS enligt tydligt uppsatta 
rutiner för hantering av varor, detta för att minimera risken för att säckar går sönder och kemikalier sprids i 
luften. De som hanterar kemikalierna är alla medvetna om vilka risker som finns samt de rutiner som gäller 
i det fall ett tillbud uppstår och en säck går sönder. 
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Bild 5. Bilder över lagring av kemikalier. 
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Bild 6. Bilder över lagring av kemikalier. 
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5.4 TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH LÖPANDE UNDERHÅLL. 
Lagerlokalerna är anslutna till kommunens vatten-, avlopps- och elnät.  

Underhåll och rengöring av arbetsmaskiner sker på fastigheten vid Mästergatan 13. Tvätt av maskiner görs 
med spolutrusning och avfettningsmedel på spolplatta som är kopplad till oljeavskiljare. Sedan leds det vi-
dare till närliggande dike. Lokalisering av spolplattan och oljeavskiljaren framgår av Figur 3. 

Bränsledepå för HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) består av en invallad och nederbördsskyddad tank på 
10 m3. Speciellt tillstånd för lagring av brandfarlig vätska finns. Lokaliseringen framgår av Figur 3. 

 

 

Figur 3. Figuren visar placeringen av spolplattan (markerad med orange), tank för HVO (markerad med 
blått) och oljeavskiljare (markerad med gul prick) vid Mästergatan 13. 
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6 BESKRIVNING AV EXTERNA GODSTRANSPORTER 
Här beskrivs de transporter som förekommer till och från LOG Logistics AB (LOGS) verksamhet och jämför 
transporter från dagens verksamhet med de som bedöms förekomma vid en utvecklad verksamhet.  

Länsstyrelsen i Dalarna önskar följande underlag; ”Miljöpåverkan av transporter ska redovisas. Redovisa in- 
och uttransporter i transportrörelser vid maximalt utnyttjande av sökt tillstånd. Visa transportväg(ar) på 
karta in till och ut från verksamheten. Jämför med dagens omfattning.” 

 
Trafikverket önskar en beskrivning av hur statlig infrastruktur, vägar och järnvägar, och trafikanterna på in-
frastrukturen, kan påverkas av de risker som är förknippade med verksamheten.  
 
De interna transporterna mellan inkommande järnvägsspår och lagerbyggnaderna redovisas inte här utan 
beskriv i verksamhetsbeskrivningen. 

6.1 ANTAL FORDON OCH TRANSPORTSLAG 
En ungefärlig uppskattning av in- och utgående fordon med dagens verksamhet och med den planerade 
utvecklade verksamheten framgår av Tabell 3. 

 

Tabell 3. Fördelning av gods på respektive transportslag 

Transportslag Antal per arbetsdag  
Nuvarande 
verksamhet 

Antal per arbetsdag 
Fullt utvecklad 
verksamhet 

Transportväg 

Tåg 
samtligt förekommande 
gods 

1 3 Spåret är markerat 
med lila på kartan 

Lastbilar/trailer 24 ton 

Kemikalier varav ca 10% 
flytande 

3 8 Vägen är markerad 
med cerise på kartan 

Lastbilar/trailers 24 ton 
annat gods 

4 2 Vägen är markerad 
med cerise på kartan 

 

Idag transporteras ca 50% av godset på väg och ca 50% på järnväg men LOGS arbetar för att föra över mer 
gods på järnväg. Inom en snar framtid förväntas ca 80% av godset transporteras på järnväg och ca 20% på 
väg.  

6.2 TRANSPORTVÄGAR 
De huvudsakliga transportvägar som inkommande och utgående gods från LOGS verksamhet använder är 
järnväg, riksväg 50 (RV50) och riksväg 70 (RV70) samt europaväg 16 (E16) öster ut från Borlänge. Transport-
vägarna framgår av Figur 4. 



16 

 

 

Figur 4. Karta över vägar och järnvägar som används för LOGS godstransporter. 

LOGS verksamhetsområde ligger i nära anslutning till riksvägar, europaväg (ca 850 meter) och nationella 
järnvägsnätet (ca 600 meter). 

Transportväg för lastbilstransporter kommer huvudsakligen att vara europaväg 16 (E16) och riksväg 50 
(RV50) och riksväg 70 (RV70). Som framgår av Figur 5 är samtliga av dessa vägar rekommenderade vägar för 
farligt gods enligt Trafikverket. Även den anslutande kommunala vägen Tunavägen och anslutningen till 
Mästargatan är rekommenderad väg för farligt gods.  

Som framgår av Figur 6 är RV50, RV70, E16 och Borlänge bangård med anslutande nationellt järnvägsspår 
av riksintresse för transporter.  
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Figur 5. Karta över vägar rekommenderade för farligt gods enligt Trafikverket.  

 

 

Figur 6. Karta över vägar och järnvägar av riksintresse enligt Trafikverket.  

 

6.3 TYP AV GODS OCH TRANSPORTSLAG 
Det gods som förekommer i nuvarande verksamhet och det som bedöms förekomma i fullt utvecklad verk-
samhet framgår av Tabell 4.  
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Tabell 4 Jämförelse mellan nuvarande och planerad framtida godstransporter till och från LOGS verksam-
hetsområde. 

 Nuvarande verksamhet Fullt utvecklad verksamhet 

 Ungefärlig 
mängd  
(ton/år) 

 

Ungefärlig fördel-
ning mellan 
väg/tåg 

Ungefärlig 
mängd  
(ton/år) 

Ungefärlig fördel-
ning mellan väg/tåg 

Kemikalier fast 
pulver 
(typ och namn 
framgår av Bi-
laga 3.)  

27 000 50%/50% 225 000  20%/80% 

Kemikalier fly-
tande 
(typ och namn 
framgår av Bi-
laga 3.) 

3 000 

 

50%/50% 25 000 20%/80% 

Annat stycke-
gods (tex stål-
balkar etc) 

15 000 50%/50% 15 000 20%/80% 

Beräkningarna är baserade på 253 arbetsdagar per år och att en trailer lastar 24 ton. 

 

Den nuvarande verksamheten genererar ca 1700 lastbilstransporter per år och ca 250 tåg per år. Den fullt 
utvecklade verksamheten kommer att generera ca 2600 lastbilstransporter per år och ca 760 tåg per år.  

Det innebär att vägtransporterna ökar från ca 7 lastbilstransporter per arbetsdag till ca 10 
lastbilstransporter per dag och järnvägstransporterna från 1 tågtransport per dag till ca 3 tågtransporter 
per dag. Ca 3 av dagens lastbilstransporter transporterar kemikalier och med fullt utvecklad verksamhet 
bedöms dessa att öka till ca 8 lastbilstransporter per dag. Den marginella ökningen av vägtransporter beror 
på att ökningen framför allt kommer att ske på järnväg.  

6.4 BEDÖMNING AV STÖRNINGAR 
Transporterna kommer att genera störningar i form av utsläpp till luft och i viss mån utsläpp till dagvatten 
samt generera buller. Närmare beskrivning av dessa störningar kommer att göras i den miljökonsekvensbe-
skrivning som är en del av tillståndsansökan. Även risk för olyckor kommer att beskrivas i den riskanalys 
som tas fram. Den preliminära bedömningen är dock att omfattningen av störningarna är marginell på det 
vägnätet då den stora ökningen kommer att ske på järnväg. Järnvägstransporternas ökning är framför allt 
markant i Södra Backa industriområde. 

Såväl E16, RV50 och RV70 är rekommenderade vägar för farligt gods enligt Trafikverket. Även den 
anslutande kommunala vägen Tunavägen och anslutningen till Mästargatan är rekommenderad väg för 
farligt gods. Såväl RV50, RV70, E16 och Borlänge bangård med anslutande nationellt järnvägsspår är av 
riksintresse för transporter. 
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7 LEDNINGSSYSTEM 
Verksamheten är certifierat enligt ISO9001 (kvalitet), ISO140001 (miljö) och ISO45001 (arbetsmiljö).  

Inom arbetet i miljöledningssystemet har miljöaspekterna identifierats. Transporter och koldioxidutsläpp 
bedöms som mest betydande miljöaspekterna. Följande åtgärder har vidtagits för att minska den negativa 
miljöpåverkan: 

· Minska tomgångskörning 

· Köra enligt ecodriving 

· Transportplanering  

· Övergång till HVO100 

· Utöka vår användning av järnvägstransporter 

LOGS kommunicerat sina betydande miljöaspekter inom organisationens. All personal ska känna till vilka 
som är organisationens betydande miljöaspekter. 

Samtliga personer som är inblandade i verksamheten med farliga kemikalier är utbildade i ADR 1.3 eller 
högre.  

7.1 POLICYS 
LOGS har en rad policys som är styrande för verksamheten och ingår i bolagets ledningssystem. De   som är 
mest relevanta att redovisa här är de som rör miljö och trafik. 

Miljöpolicy 

LOGS medverkar aktivt till att värna om vår miljö, genom att erbjuda effektiva transportlösningar och 
tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, som uppfyller miljölagstiftningen och kundernas krav. 

På vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges 
möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. 

Inom LOGS tar vi ett kollektivt ansvar för miljön, miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger 
vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga 
utveckling. Genom ett aktivt miljöarbete, där hänsyn tas till ett livscykelperspektiv för de produkter och 
tjänster vi levererar, förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och 

effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och tar hänsyn till våra 
miljöaspekter i vår planering. Vi eftersträvar alltid att förbättra vår miljöprestanda och åtar oss att skydda 
miljön.  

Vi verkar för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att övergå till alternativa och 
miljövänligare drivmedel som HVO100, el och/eller biogas samt underlätta samordning och effektivisering 
av transporter. 

 

Vi arbetar systematiskt med att kartlägga vår miljöpåverkan. Vi minimerar vår negativa påverkan på miljön 
genom att: 
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1. Säkerställa att användningen av energi och material alltid ska vara effektiv. 
2. Leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet. 
3. Informera våra intressenter om LOGS miljöarbete och miljömål. 
4. Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som 

berör vår verksamhet. 
5. Kommunicera ut vår miljöpolicy till våra medarbetare och övriga intressenter. 
6. Genomföra tjänsteresor så effektivt som möjligt, både ur tids- och miljöperspektiv. 
7. Säkerställa att våra leverantörer sköter sin produktion enligt gällande lagar och 

förordningar för att deras produkter är tillräckligt miljövänliga att de möter våra 
uppställda miljömål. 

8. Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö. 
9. Eftersträva en minskad avfallsmängd. 
10. Eftersträva att bli helt fossilfria genom att arbeta enligt våra uppsatta miljömål. 

 

Trafikpolicy 

LOGS ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och 
medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. 

Detta uppnår vi genom att alla inom företaget: 

1. Följer lagstiftningen kring framförande av fordon. 
2. Respekterar kör- och vilotidsreglerna. 
3. Respekterar gällande viktbestämmelser. 
4. Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering. 
5. Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt. 
6. Är sprit- och drogfria, (inklusive starka mediciner), och undviker att köra då vi är trötta. 
7. Håller fordonet i trafiksäkert skick. 
8. Eftersträvar att inte anta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess 

innebörd. 

Samt att samtliga lastbilar inom vår direkta verksamhet är försedda med GPS. 

7.2 MILJÖMÅL  
LOGS har tagit fram miljömål utifrån de mest betydande miljöaspekter:  

 100% av våra egna fordon och truckar skall drivas av fossilfria och/eller förnybara bränslen.  
 50% av kapaciteten vi köper in från våra underleverantörer skall drivas av fossilfria och/eller 

förnybara bränslen.  
 Vi skall ha installerat solceller på lagerhallens tak.  
 Samtliga transportuppdrag som överstiger 200 km skall innefatta järnväg. 

8 LOKALISERING OCH PLANFÖRHÅLLANDEN 

8.1 OMGIVANDE VERKSAMHETER 
Närliggande verksamheter i Södra Backa består främst av lätt industri och försäljning. Följande företag har 
identifierats: 

 



 Ahlsell 
 Akustikmontage 
 Autoexperten Borlänge  
 Balancebox Functional fitness, Gym 
 Betongindustri 
 Borlänge Bilrekond 
 Borlänge Padelcenter  
 Cafe Backa Borlänge  
 Cigge.se 
 Colabitoil 
 Dagab  
 Dahlbäcks Racing AB  
 DEKRA Bilbesiktning Borlänge  
 Döner Kebab & Pizzeria Borlänge 
 Elektroskandia Sverige 
 Elon 
 Glimra Biltvätt 
 Golvab 
 Hemköp 
 Henningsons Tryckeri 
 Henrikssons Lackeringar i Borlänge 
 Ingo 
 Instabox AB Borlänge  
 Kakel & Byggservice Borlänge 
 Kakelgruvan i Borlänge 
 Karl Hedin Bygghandel 
 KJ Bygg 
 KorvOlle Borlänge 
 Lantz Järn & Metall i Dalarna AB 

(tillståndspliktig MPF-kod 90.100)  

 Lemont 
 LN Karosseri 
 Komatsu Forest 
 Logfab  
 Malmbärgarna I Dalarna Aktiebolag  
 MECA Bilservice 
 Momentum Idustrial AB 
 Nilas Träningscenter  
 Per Axelssons Åkeri 
 Plåtdepån i Borlänge 
 Ragn-Sells AB  

(tillståndspliktig MPF-kod 90.440)  
 Ramirent 
 Ryds Rental 
 Sacci Ryggsäckar 
 Scandinavian WeldTech 
 Scania 
 Skanska Rental 
 Smartproduktion Sverige 
 Snabbgross 
 Solfilmsmontage Dalarna  
 Stena Recycling AB  

(tillståndspliktig MPF-kod 90.100)  
 Storel 
 Svenska batterilagret 
 Swedol 
 Såifa 
 Tele 2 
 Volkswagen Borlänge 

 

Ca 500 meter nordväst om LOGS verksamhet ligger Rangerbangården i Borlänge som är klassad som farlig 
verksamhet enligt Lagen om skydd mot olycka (LSO). 

Den närmaste verksamheten som är så kallad Sevesoverksamhet på den högre kravnivå är SSABs 
verksamhet och ligger mer än 2 km från LOGS terminal. Borlänge Energi, Bäckelund och Skallerbacken täkt, 
Svevia är Sevesoverksamheter på lägre kravnivå och de ligger mer än 3 km bort. 

Inga av dessa Sevesoverksamheter bedöms kunna påverka eller påverkas av LOGS verksamhet. 

8.2 PLANFÖRHÅLLANDEN 
LOGS verksamhet vid Mästargatan 6 och Smidesgatan 2 ligger inom fastigheten Ässjan 1 och är 
detaljplanelagt område för industriverksamhet med beteckning J. Detaljplanen fastställdes 2015-11-13 (Dnr 
2014/907 KS plan nr 556).  

Verksamheten vid Mästargatan 13 inom fastighet Traversen 5 är detaljplanelagt område för 
industriverksamhet med beteckning J2, industri och lagerverksamhet. 

Den ansökta verksamheten vid de tre fastigheterna är således i enlighet med planbestämmelserna. 
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Figur 7. Kartan visar lokalisering av de tre lagerbyggnaderna som är markerade med gröna cirklar.  

8.3 NATURMILJÖ, NATURA 2000 OCH RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD 

 

Figur 8. Kartan visar naturvärden i omgivningarna. Hämtad från Skyddad natur, naturvårdsverket.se 

 

Följande naturreservat finns i närheten av LOGS verksamhet: 

500 M 

1 
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8.3.1 Lusmyran (NVR-id:205288) 
I anslutning till LOGS verksamhet vid Mästargatan 13 ligger naturreservatet Lusmyran. Lusmyran är ett tä-
tortsnära lövskogsområde söder om industriområdet Södra Backa. Området domineras av lövskog bevuxen 
med sälg, gråal och björk i åldern 50-80 år. Förekomsten av död ved är mycket god. En inventering av ved-
svampar i området gjordes under hösten 2018 och 4 arter nya för Dalarna hittades, däribland lindskål på 
sälg. Lusbäcken som ringlar genom området ger ett fuktigt och buskrikt habitat, som både sångfåglar och 
bäver nyttjar. Dammarna och kraft-ledningsgatan utgör ett öppnare habitat lämpligt för många insekter 
och våtmarksfåglar.  

Lusmyren är ett välbesökt område och här finns grusade stigar, spänger och rastplats där miljön kan upple-
vas på nära håll. Genom reservatet rinner Lusbäcken och flera dagvattendammar har tillskapats för att 
skapa en naturligare avvattning och rening. Det finns flera spontana stigar och några broar som går över 
Lusbäcken. Öppnare marker finns runt dammarna och i kraftledningsgatan som passerar genom området. 

Naturreservatet bildades 2021 med syfte att bevara biologisk mångfald, låta området vara tillgängligt för 
friluftsliv samt vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna i området (Skyddadnatur.naturvårdsver-
ket.se, Naturkartan.se). 

8.3.2 Smäcken (NVR-id: 2027069) 
Längre nedströms Lusbäckens dalgång ligger naturreservatet Smäcken. Reservatet ligger i anslutning till bo-
stadsområdena Åselby, Trönö, Bro och Fornby och ca 2 km sydsydost om LOGS verksamhet. Områdets tä-
tortsnära läge gör att det nyttjas mycket av allmänheten för promenader och rekreation. Området har höga 
sociala, biologiska, geologiska och pedagogiska värden. 
 
Naturen uppvisar en mycket stor variation inom reservatet. Området utgörs av en svacka i vars botten s.k. 
artesiskt grundvatten trycks fram i flera källflöden. Detta har gjort området känt och försörjt boende i om-
rådet med vatten åtminstone ända tillbaka till 1600-talet. Vid källorna har en damm bildats som avrinner 
via en bred bäck till Lusbäcken. Topografiskt så sluttar hela reservatet ned mot Smäcken och Lusbäcken och 
höjdskillnaden mellan dalbotten och övre delarna av reservatsområdet mot Åselby är cirka 15 meter. 
 
I övrigt består reservatet omväxlande av åkermark som brukas, betesmark, lövskogar och öppen fuktig 
mark runt dammen. I söder avgränsas reservatet av Lusbäcken som är tämligen igenvuxen av bl.a. jätte-
gröe. Längs bäcken finns även en frodig lövskogsbård. 
 
Variationen av naturtyper är i sig ett stort naturvärde genom att det skapar förutsättningar för många olika 
växt- och djurarter. Reservatet genomkorsas av flera stigar och det finns broar över vattendragen. 

Reservatet bildades 2012 med syfte att skydda och återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer genom 
att bevara områdets geologi, värdefulla vatten och skogsmiljöer samt tillgodose friluftslivets behov av om-
råden (Skyddadnatur.naturvårdsverket.se). 

8.3.3 Grängshammarsån-Frostbrunnsdalen (NVR-id: 2027069) 
Söder om Smäcken finns naturvårdsområdet Grängshammarsån-Frostbrunnsdalen som är område för riks-
intresse för naturvård (Riks ID: 20097). I Naturvårdsområdet ingår naturreservatet Frostbrunnsdalen. I hela 
Grängshammarsån-Frostbrunnsdalen finns ett rikt växt- och djurliv. Betesmarkerna längs ån uppvisar ett 
hävdformat landskap med lång kontinuitet. En stor del av betena utgörs av fuktiga strandängar vars hävd 
upphört på många andra platser. Bland de floristiska värdena kan nämnas hasselförekomst samt arter som 
gökblomster, stagg och ältranunkel. De faunistiska värdena ligger bl.a. i bäverförekomst och fågelrikedom. 
Arter som härmsångare, gulsångare och rosenfink är vanliga.  
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Frostbrunnsdalen (NVR-ID: 2002068) har stora geologiska/hydrologiska värden genom de ravinbildningar 
och grundvattenkällor som finns inom området. Dalen är värdefull både botaniskt, zoologiskt och för det 
rörliga friluftslivet. 

8.4 ÖVRIGA RIKSINTRESSEN 

 

Figur 9. Kartan visar riksintressen avseende vägar (olivfärgade) och järnvägar (orangea). 

 

Informationen om övriga riksintressen är hämtad från Boverket (2022). Kartor riksintressen. 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/riksintressen/kartor/ Hämtad 2022-12-15. 

8.4.1 Järnväg 
Väster om och i anslutning till industriområdet Södra Backa går järnvägen Dalabanan som är av nationell 
betydelse och riksintresse för järnväg. Dalabanan sträcker sig mellan Uppsala och Mora. 

8.4.2 Väg 
Nordväst om industriområdet går väg 50 som är en del av det nationella stamvägnätet och är av särskild 
nationell betydelse. 

Vägen binder samman nationella godsnoder, t.ex. Hallsberg och Borlänge, två av landets största godsban-
gårdar. 

8.4.3 Kulturmiljö 
2 km norr om industriområdet ligger Hushagen och Bergslagsbyn som båda har ett stort kulturellt värde 
och skall bevaras i sitt nuvarande utförande. Bostadsområdena är från slutet av 1800-talet början av 1900-
talet och ger en bild av Borlänges framväxt som industristad. 

Verksamheten vid LOGS bedöms inte påverka något av närliggande riksintressen negativt. 
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8.5 FÖRORENAD MARK 
Marken inom industriområdet Södra Backa består enligt översiktlig geoteknisk karta från 1981 av silt eller 
silt och lera (från Detaljplan 2015). 

Inom aktuellt terminalområde på Mästergatan 13 har markföroreningar tidigare påträffats. Området har 
sanerats. En rapport över markens status kommer att ingå i ansökan. På övriga terminalområden finns inga 
misstankar om föroreningar i marken. 

Inom övriga delar av industriområdet Södra Backa har föroreningar konstaterats vid en industribyggnad ut-
med Hejargatan som ligger inom riskklass 3 för förorenad mark samt en industribyggnad längs med Smides-
gatan-Gesällgatan som ligger inom riskklass 2. Riskindelningen är en fyrgradig skala där fyra är lägst och ett 
är högst. Marken är sanerad och går att använda till mindre känslig markanvändning (Detaljplan för Södra 
Backa 2015). 

8.6 FRILUFTSLIV 
Naturreservaten och naturvårdsområdet som beskrivs ovan i avsnittet Naturmiljö är viktiga för det rörliga 
friluftslivet. LOGS verksamhet bedöms inte begränsa möjligheterna för friluftsliv och rekreation i dessa 
områden. 

8.7 KULTURMILJÖ 
Vid Lustbergsvägen finns en fornlämning i form av bytomt/gårdstomt. Fornlämningen är registrerad med nr 
370 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Stora Tuna socken. Arkeologiska utredningar har ut-
förts av Dalarnas Museum där lämningar från en boplats och ett blästbruk hittats. Dessa bör enligt museet 
betraktas som fasta fornlämningar och skyddas som sådana.  

9 ALTERNATIVREDOVISNING OCH NOLLALTERNATIV 
Redovisning av alternativ lokalisering kommer att ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. En planprocess har 
påbörjats för att på längre sikt hitta en lokalisering för ett nytt terminalområde. 
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Figur 10. Kartan visar lokalisering av det befintliga verksamhetsområdet markerat med gröna prickar samt 
lokaliseringen av ett område som finns utpekat i den kommunala översiktsplanen för framtida terminalom-
råde. 

Alternativa utformningar övervägs hela tiden för lagerverksamheten för att hitta kortast transportväg och 
den mest effektiva disponeringen av lagerytan. Här vägs även säkerhetsaspekter in, tex att inte godset ska 
utsättas för onödig fysisk påverkan.   

Nollalternativet kommer att beskrivas som nuvarande verksamheten utan den planerade utvecklingen. 
Konsekvenser av detta skulle bli mer vägtransporter nationellt och internationellt i stället för de järnvägs-
transporter som möjliggörs av LOGS verksamhet.  

10 MILJÖKONSEKVENSER 
Området är detaljplanelagt som industriområde vilket ger de grundläggande förutsättningar för att bedriva 
terminal- och lagerverksamhet med den miljöpåverkan det innebär.  

10.1 UTSLÄPP TILL VATTEN 
Recipienten för dagvatten inom industriområdet Södra Backa är Lusbäcken, vilken enligt kommunens 
dagvattenstrategi är klassad som mycket känslig. Dagvattnet behandlas i en större dammanläggning i 
anslutning till Lusmyren, öster om Lusbäcken I dammarna sker rening och utjämning av flöden innan det 
når Lusbäcken. Behandling sker av både Södra Backa och Rågåkers dagvatten.  

Miljökvalitetsnormen för Lusbäcken är God ekologisk status till 2027 samt God kemisk ytvattenstatus. Enligt 
den senaste klassningen i VISS (2022-12-12) är den ekologiska statusen måttlig på grund av för stor tillförsel 
av näringsämnen, koncentrationen av uran i vattnet samt att svämplanets struktur och funktion är 
otillfredsställande. 
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Kemisk ytvattenstatus uppnår ej god på grund av för hög koncentration av PFOS i Lusbäcken. 

LOGS har vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp till vatten såsom täcklock och spolplatta ansluten till 
oljeavskiljare. Utifrån det görs bedömningen att ingen eller mycket liten påverkan sker från LOGS 
verksamhet på närliggande ytvatten eller på Lusbäcken. LOGS verksamhet bedöms därför inte ha någon 
inverkan på ekologisk status eller för möjligheten att uppnå Miljökvalitetsnormen God ekologisk status 
respektive God kemisk ytvattenstatus till 2027. 

Något vattenskyddsområde finns inte i närområdet och det bedöms inte finnas någon risk för påverkan. 

10.2 UTSLÄPP TILL LUFT OCH KLIMAT 
Transporterna genererar utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. En grov beräkning av mängderna 
kommer att presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Luftkvaliteten I Borlänge och övriga Dalarna övervakas genom det kommungemensamma 
samverkansorganet Dalarnas Luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet ger årligen ut rapporter där det senaste 
årets mätningar och modellberäkningar av luftkvaliteten redovisas. Den senaste rapporten avser 
förhållandena år 2020 (www.dalaluft.se). Resultaten kan sammanfattas enligt följande: 

Samtliga miljökvalitetsnormer för luft klaras i Dalarnas län.  

För NUT (nedre utvärderingströskeln) överskreds gränsen för PM10 vid en mätning som utfördes 2015 på 
Stationsgatan 16-18 i Borlänge. PM 10 var över den nedre utvärderingsgränsen 25 ug/m3 under 37 dygn. 
Den nedre utvärderingsgränsen är om värdet överskrids fler än 35 dygn. Den övre utvärderingsgränsen 
överskreds inte vid mätningen. Miljökvalitetsnormen 40 ug/m3 som årsmedelvärde och 50 ug/m3 vid 
maximalt 35 dygn överskreds inte heller. 

Övriga parametrar som redovisas i rapporten om luftkvaliteten 2020 i Borlänge ligger alla under 
gränsvärden för Miljökvalitetsnormerna (MKN), övre utvärderingströskeln (ÖUT) och nedre 
utvärderingströskeln (NUT). De parametrar som ingår är Arsenik (As) Kolmonoxid (CO) Bens(a)pyren (B(a)P) 
Kvävedioxid (NO2) Bensen (C6H6) Nickel (Ni) Bly (Pb), Partiklar (PM 2,5) Kadmium (Cd) och Svaveldioxid 
(SO2). 

Den modellering som genomförts av Luftvårdsförbindet avseende kvävedioxid (NO2) i Borlänge visar på att 
modellberäknade värden ligger på ca hälften eller drygt hälften av gränsvärdena av miljökvalitetsnormen 
för årsmedelvärdet, dygnsmedelvärdet och timsvärdet. 

Verksamheten bedöms inte påverka luftmiljön i någon större utsträckning och de tillkommande 
luftutsläppen bedöms inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

En risk med sökt verksamhet är felaktig hantering som kan leda till att luftburna kemikalier sprids i 
omgivningen. Detta kan till exempel röra sig om att förvaringssäcken går sönder. Den påverkan som kan ske 
är vid olyckstillfällen och har bedömts i den genomförda riskanalysen. 

Utsläpp av klimatpåverkande gaser bedöms vara mindre än jämfört med nollalternativet.  

10.3 BULLER 
Den största bullerkällan inom området bedöms vara godstågen samt de hjullastare och truckar som 
lastar/lossar tågen och flyttar pallar och containers inom området. Även lastbilar kommer att vara en källa 
till buller.  

Verksamheten använder redan idag arbetsmaskiner och ligger inom ett industriområde. Den nu sökta 
verksamheten kommer i sig inte att generera ytterligare buller till omgivningen mer än mycket marginellt. 
När successivt nya maskiner och bilar ersätter äldre blir prestandan bättre. 
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Tågen planeras att inkomma under dygnets alla perioder. Uppskattningsvis åker ca 3 tågset per dygn in och 
ut från logistikcentret.  Då detta inte innebär någon betydande förändring från dagens förhållanden 
bedöms det inte finnas behov av någon bullerutredning. 

10.4 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Den viktigaste påverkan är att LOGS bidrar till energieffektiva tågtransporter och på så sätt främjar överfö-
ring av vägtransporter till järnvägstransporter.  

Den viktigaste åtgärden för att hushålla med naturresurser för LOGS egna verksamhet är att minska för-
brukning av bränsle för de egna arbetsmaskinerna. Se vidare under Miljömål i avsnittet Ledningssystem. 

10.5 NATURVÄRDEN 
Bedöms inte påverkas. 

10.6 KULTURVÄRDEN 
Bedöms inte påverkas. 

10.7 FRILUFTSLIV 
Bedöms inte påverkas. 

11 RISK OCH SÄKERHET 

11.1 SAMMANFATTNING AV GROVRISKANALYS 
Riskidentifiering av driftsrelaterade olycksrisker inom verksamheten har genomförts som en grovriskanalys. 
Syftet med grovriskanalysen är att identifiera händelser som är kritiska ur ett Seveso och/eller LSO-perspek-
tiv och som bedöms spegla möjliga risker för allvarliga olyckor med påverkan på människor eller miljö i om-
givningen. Riskerna för den egna personalen omfattas inte, utan denna har bedömts i en separat riskanalys 
för arbetsmiljö. 

Grovriskanalysmetodens främsta användningsområde är att systematiskt identifiera och övergripande ana-
lysera riskerna i en verksamhet. Den analys som görs är i huvudsak kvalitativ, genom att man gör uppskatt-
ningar av de identifierade riskernas sannolikhet respektive konsekvens baserat på praktisk och teoretisk 
erfarenhet från personer som deltar i analysen.  

Analysgruppen har bestått av följande personer: 
Analysledare: Maya Stål Söndergaard (brandingenjör, Brandskyddslaget AB) 
Deltagare från LOGS Logistics: Stefan Lönn, Oscar Lönn, Helena Eliassen, Sofie Tångring, Patric Strömberg 
Miljökonsult: Åsa Wilske (Esam AB) 
Säkerhetsrådgivare: Michael Rundin (Amasis Konsult AB) 

Analysen har omfattat arbetsmoment inom interna transporter (inklusive omlastning samt in- och utlast-
ning) och lagringsverksamhet5 inom Logs Logistics verksamhet i Borlänge. 

 

5 I grovanalysen inkluderades lagring av litiumjonbatterier. Efter grovriskanalysen genomfördes har LOGS beslutat att 
inte gå vidare med planerna på att lagra färdiga litiumjonbatterier. Därför utgår scenario B2 ur den fördjupade analysen. 
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Riskernas omfattning har uppskattats, och i de fall det har bedömts nödvändigt har olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder föreslagits. När både sannolikhet och konsekvens har bedömts för de analyse-
rade skadehändelserna illustreras de i en riskmatris, se Figur 11 och Figur 12. Skadehändelserna med risk-
värdering återfinns i Bilaga 2.  

Resultatet visar att allvarligast konsekvenser för omgivande miljö uppkommer vid eventuell spridning av 
släckvatten i samband med en brand i lagerbyggnad (skadehändelse B1 och B2). Negativa konsekvenser för 
människor i omgivningen kan uppkomma i samband med spridning av ohälsosamma brandgaser som ger 
obehag och irritation i luftvägarna. Dock är det den egna personalen som utsätts för störst hälsorisk vid 
hantering av frätande kemikalier. 

Ett antal åtgärder har föreslagits under analysens gång och en ny uppskattning av riskernas omfattning med 
hänsyn tagen till åtgärdsförslag har gjorts (se tabell i Bilaga 2). Efter föreslagna åtgärder bedöms riskerna 
inte vara så stora att de kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö (konsekvensklass 4 eller 5).  

Särskild riskhänsyn behöver dock tas vid eventuell nybyggnad av lagerbyggnad om det blir aktuellt med la-
gerhållning av färdiga litiumjonbatterier. Riskerna vid brand i ett sådant lager är stora avseende spridning 
av hälsovådliga brandgaser samt kontaminerat släckvatten. Olycksförebyggande och skadebegränsande åt-
gärder behöver beaktas i samband med projektering och planering av ny byggnad/verksamhet.  
 
Efter grovriskanalysen genomfördes har LOGS beslutat att inte gå vidare med planerna på att lagra fär-
diga litiumjonbatterier. Därför utgår scenario B2 ur den fördjupade analysen.  
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Figur 11. Riskmatris avseende konsekvenser för hälsa. Använda beteckningar framgår av bilaga 2. 
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Figur 12. Riskmatris avseende konsekvenser för miljö. Använda beteckningar framgår av bilaga 2. 

 

11.2 SKYDD MOT SPILL OCH LÄCKAGE 
I anslutning till lossning, lastning och omlastning finns skyddsblad uppsatta som beskriver aktuell kemikalie 
med faroklassning och åtgärder vid spill eller olycka. LOGS genomför regelbundet utbildning och övningar 
med berörd personal. 

Inom de tre verksamhetsområdena finns utrustning för sanering vid ett eventuellt spill eller olycka. 

I närhet av alla dagvattenbrunnar finns skyddslock utplacerade för att kunna täcka brunnarna vid ett even-
tuellt spill som riskerar att nå dagvattnet.  
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Risken att kemikalier från verksamheten ska nå ett avlopp och vidare ut i närliggande vatten har i den ge-
nomförda riskanalysen bedömts som liten vid normal verksamhet. De allvarligast konsekvenser för omgi-
vande miljö uppkommer vid eventuell spridning av släckvatten i samband med en brand eller vid utsläpp av 
flytande gods till följd av en olycka. Därför har förebyggande åtgärder identifierats och en intern bered-
skapsplan kommer att upprättas och redovisas i ansökan.  

11.3 KOMPLETTERING AV GROVRISKANALYS MED RISKER ORSAKADE AV YTTRE PÅVERKAN 
Länsstyrelsen anser att påverkan från yttre faktorer såsom nederbörd, vind och antagonistiska hot saknas i 
den grovriskanalys som genomförts och redovisats i det första samrådsunderlaget (2022-12-23).  

Här beskrivs därför översiktligt risker orsakade av yttre faktorer så som väder (ex nederbörd, vind, åska) 
eller antagonistiska hot, det vill säga hot som är avsiktligt illvilliga och illegala handlingar (ex sabotage, 
stöld). Att de inte uttryckligen togs upp i grovriskanalysen (med undantag för anlagd brand) var för att 
dessa risker inte bedömts som de mest väsentliga men de är del av den riskhantering som sker i bolagets 
arbete. De kommer också att tas upp i den säkerhetsrapport som inges som en del i den ansökan som håller 
på att tas fram. Som en jämförelse så har i den grovriskanalys som genomfördes 2022-12-20 följande risker 
identifierats som störst (röd och orange) utifrån påverkan på yttre miljö och omgivande människors hälsa:  

 Röd 
B1 Brand i lagerlokal och B2 Brand i litiumjonbatterilager6 
 

 Orange  
A2 Utsläpp av kemikalie (flytande ämne) i samband med omlastning från järnväg till lastbil  
B3 Utsläpp av brandfarlig vätska (HVO) 
A5 Utsläpp av kemikalie (flytande ämne) på lastbryggan utanför byggnaden  

Det farliga gods som transporteras och lagras i LOGS verksamhet är framför allt giftiga och frätande kemika-
lier. De är inte explosiva, brandfarliga eller oxiderande. Det förekommer inte heller ämnen som kan använ-
das som sprängämnesprekursorer eller kemvapenprekursorer. Kemikalierna är väl förpackade och kommer 
inte spridas vid normal hantering.  

11.3.1 Risker orsakade av väder  
 Risker orsakade av väder kan vara starka vindar som orsakar fysisk påverkan. Detta kan leda till ska-

dor på byggnader. En sådan skada skulle sannolikt inte innebära någon skada som innebär att miljö 
eller människor i omgivningarna skadas. Det kan också innebära försvårad hantering av gods som i 
sin tur kan leda till händelser så som att lastbärare tappas i samband med lyft. Detta har beaktats i 
grovriskanalysen under A1 och A2.  
 
Rekommenderade förebyggande åtgärder  
Begränsa verksamheten vid kraftiga vindar.  
 

 Risker orsakade av väder kan vara stor nederbörd som kan orsakar fysisk påverkan på tak om det 
kommer som snö och höga flöden och översvämningar om det kommer som regn. Att detta skulle 
påverka väl förpackade kemikalier bedöms som låg sannolikhet pga att byggnader är konstruerade 
för att tåla stora snömängder och området är inte översvämningsutsatt. Dessutom är kemikalierna 
väl förpackade och står på sina lastpallar.  
 

 

6 Lagring av litiumjonbatterier är inte längre aktuell. 
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Rekommenderade förebyggande åtgärder 
Extra hänsyn till snöbelastning vid nykonstruktion av byggnader.  
 

 Risker orsakade av väder kan vara blixtnedslag som kan medföra brand. Detta ger upphov till ska-
dehändelse B1 och B2 och är beskrivet och bedömt i grovriskanalysen.  

11.3.2 Risker orsakade av antagonistiska händelser  
Antagonistiska hot är hot som är avsiktligt illvilliga och illegala handlingar så som tex sabotage och stöld. 
Antagonistiska handlingar kan avse antingen att direkt orsaka skada alternativt stöld av farligt gods med 
avsikt att använda det vid ett senare tillfälle.  

 Risker orsakade av stöld av kemikalier. 
I orätta händer kan de giftiga och frätande kemikalierna orsaka skada. Någon förhöjd hotbild mot 
LOGS verksamhet har dock inte identifierats.  
 
Förebyggande åtgärder 
Redan vidtagna åtgärder Skalskydd med inbrottslarm direktkopplat till säkerhetsbolag vilket försvå-
rar obehörigas tillträde till verksamheten. Området är dessutom kameraövervakat.  
 
Kommande åtgärder 
Att gå igenom MSBs skrift ”Kan era kemikalier användas för terrorattacker? En vägledning om att 
motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemiska produkter” samt att i samverkan 
med andra samhällsviktiga funktioner vidta åtgärder.  
 

 Risker orsakade av anlagd av brand.  
Denna risk är upptagen bland de risker som identifierades i grovriskanalysen och beskrivs under 
skadehändelse B1. Förebyggande åtgärder är de samma som under risker orsakade av stöld. 

11.3.3  Sammanfattning av Risker orsakade av yttre påverkan  
LOGS kommer i det fördjupade arbetet med en mer detaljerad riskanalys och vid analysen av dimension-
erande skadescenario ta med risker orsakade av yttre påverkan. Detta kommer att belysas i säkerhetsrap-
porten. Bedömningen som görs är dock att risker orsakade av yttre påverkan inte överstiger de risker som 
redan är identifierats och beskrivets i grovriskanalysen. 

12 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Verksamheten utgör med automatik betydande miljöpåverkan enligt Miljöbedömningsförordning 
(2017:966) 6 § som säger att en verksamhet eller åtgärd ska antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 miljöbalken, om verksamheten eller åtgärden är tillståndspliktig en-
ligt …20 kap. 1 eller 3 §. 

Därmed kan ett avgränsningssamråd hållas direkt och LOGS behöver inte ha ett undersökningssamråd. 

13 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV MKB 
Kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) föreslås avgränsas till att främst beskriva konsekvenser av 
utsläpp till vatten och luft, buller samt åtgärder för att hindra eller minska konsekvenser av en brand eller 
annan olycka. 
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Fokus i miljökonsekvensbeskrivningen bör ligga på att beskriva de risker och de förebyggande åtgärder som 
vidtas för att förhindra olyckor och minimera konsekvenser av en olycka.  

13.1 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

  

INLEDNING 
BAKGRUND 

SYFTE MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

NU GÄLLANDE BESLUT 

VAD ANSÖKAN AVSER 

LOKALISERING OCH OMGIVNINGSBESKRIVNING  
PLANFÖRHÅLLANDEN 

NATURMILJÖ 

FRILUFTSLIV 

KULTURMILJÖ 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
LAGRINGSVERKSAMHET 

TRANSPORTER 

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR PÅVERKAN OCH 
KONSEKVENSER 
MILJÖMÅL 

MILJÖKVALITETSNORMER 

RIKTVÄRDEN BULLER 

ALTERNATIV OCH NOLLALTERNATIV 
 

KONSEKVENSBEDÖMNING 
UTSLÄPP TILL VATTEN 

UTSLÄPP TILL LUFT 

BULLER 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

KEMISKA PRODUKTER, ENERGI, AVFALL 

NATURVÄRDEN 

KULTURVÄRDEN 

FRILUFTSLIV 

KLIMAT 

RISK OCH SÄKERHET 

EGENKONTROLL 

STYRNING OCH ÖVERVAKNING 

SKYDD MOT SPILL OCH LÄCKAGE 

SÅRBARHET FÖR YTTRE HÄNDELSER 

FÖRENLIGHET MED PLANBESTÄMMELSER 

ALTERNATIV 

SAMLAD BEDÖMNING 

SAMRÅDSPROCESSEN 

REFERENSER 

BILAGOR 
SÄKERHETSRAPPORT 

SAMRÅDSREDOVISNING 



14 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNINGSSAMRÅD OCH SAMRÅDSKRETS  
En första inledande dialog hölls med Länsstyrelsen, Borlänge kommun och Räddningstjänsten Dala Mitt 
2022-12-02. Till ett första avgränsningssamråd, som hållas den 27 januari 2023, har följande myndigheter 
bjudits in: 

- Länsstyrelsen Dalarna 
- MSB 
- Naturvårdsverket 
- Havs- och Vattenmyndigheten 
- Trafikverket 
- Borlänge kommun, Miljökontoret 
- Borlänge Energi 
- Räddningstjänsten Dala Mitt  

 

Till ett andra avgränsningssamråd kommer närliggande verksamheter, närboende, ideella föreningar och 
allmänhet att bjudas in. Verksamheter och boende inom ett avstånd på 500 m från LOGS kommer att 
bjudas in per post. Avgränsningen 500 m har gjorts utifrån önskemål från Länsstyrelsen samt för att med 
god marginal nå boende och verksamheter som kan påverkas av LOGS verksamhet. Dessutom finns det 
alltid en nytta med att kommunicera med en bredare krets och därför görs även en mer generell inbjudan 
via annonsering i det lokala annonsbladet, Borlänge tidning och Dalademokraten.  

 

Figur 13. Verksamheter och boende i området inom den tunna blå linjen kommer att få en inbjudan ut-
skickad direkt till sin postlåda.  
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15 INFORMATION OCH SYNPUNKTER  
Synpunkter på den föreslagna verksamheten kan antingen föras fram på kommande möten eller skickas per 
e-post. Det går även bra att ringa in synpunkter. 

 

 Åsa Wilske, Miljökonsult 

 Telefon: 070-5632220 

 Epost: asa.wilske@esam.se 

 

Såväl muntliga som skriftliga synpunkter önskas från Myndigheter senast 7 februari 2023 och från övriga 
senast den 23 mars 2023.  

 

 

16 BILAGOR 

16.1 BILAGA 1  
RISKANALYS AVSEENDE HÄLSA OCH MILJÖ FÖR PRODUKTER HOS LOGS LOGISTICS AB ENL ARBETS-

MILJÖVERKETS UPPSTÄLLNING, AMASIS KONSULT AB 2023-02-19 

16.2 BILAGA 2 
GROV RISKANALYS LOGS LOGISTICS 22-12-20 

16.3 BILAGA 3  
KEMIKALIEFÖRTECKNING - GODS 
 

 


