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Sammanfattning 

På uppdrag av Höörs kommun har Sweco AB utfört en översiktlig miljöteknisk markunder-
sökning inom delar av fastigheterna Sätofta 18:53 och 18:54 samt vägområdet som går 
genom fastigheten Sätofta 18:54 i Höörs kommun. Syftet med undersökningen är att 
klargöra om föroreningar av betydelse förekommer i jorden och grundvattnet inom det 
aktuella området inför en detaljplaneändring och exploatering till skolområde, inklusive 
tillfartsvägar och parkeringsytor. Även en geoteknisk undersökning har utförts inom detta 
uppdrag, vilken redovisas separat.  

Den miljötekniska markundersökningen omfattade sex skruvborrprovpunkter, varav det i 
tre punkter installerades grundvattenrör. Dessutom utfördes tre provgropar, grävda för 
hand. Undersökning av eventuella föroreningar i byggnader, markförlagda installationer, i 
djupare belägna jordlager och berggrunden har inte ingått i uppdraget. 

Inom fastigheten Sätofta 18:54 ligger idag grundskolan Sätoftaskolan, som omfattar 6 
byggnader samt en idrottsplan. Fastigheten Sätofta 18:53 är en gammal lantbruksfastighet. 
På fastigheten finns det två sammanbyggda trälador, en mindre träbyggnad med sten-
sockel och en stenbyggnad. 

I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar i jord 
eller grundvatten, undantaget en punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i 
fyllnadsmaterialet. Vid undersökningen uttogs och analyserades jord- och grundvattenprov 
på laboratorium. Sjutton (17) uttagna jordprov och tre (3) grundvattenprov analyserades. 
En utvärdering av resultaten från laboratorieanalyserna, med en förenklad riskbedömning, 
visade att PAH-M och PAH-H i halter över tillämpliga jämförvärden förekommer i fyllnads-
materialet på fastigheten Sätofta 18:53. Påvisade föroreningar har avgränsats i djupled i 
två av tre provtagningspunkter, men bara delvis i plan. 

Påvisade PAH-halter överskrider tillämpliga riktvärden i jord som gäller vid en framtida 
exploatering för skolverksamhet och även vid nuvarande markanvändning (bostäder). 
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1 Inledning 

På uppdrag av Höörs kommun har Sweco AB utfört en översiktlig miljöteknisk markunder-
sökning inom delar av fastigheterna Sätofta 18:53 och 18:54 samt vägområdet som går 
genom fastigheten Sätofta 18:54, i Höörs kommun. Undersökningen har föranletts av att 
en förskola planeras att anläggas på platsen, enligt planprogram från 2016 (Höörs 
kommun, 2016). 

Undersökningarna har omfattat följande moment: 

 Framtagande av provtagningsplan, baserat på en historisk inventering, lednings-
information och platsbesök. 

 Utsättning och inmätning av provtagningspunkter med GPS. 

 Inmätning av grundvattenrör med GPS. 

 Jordprovtagning genom skruvborrning i 6 punkter, ned till maximalt 4 m under markytan. 

Provgropsgrävning i 3 punkter, ned till maximalt 0,5 m under markytan. Dokumentation 

av jordlagerföljder.  

 Installation av grundvattenrör i 3 av ovanstående punkter. Nivåmätning och provtagning. 

 Fältmätningar på utvalda jordprov avseende flyktiga kolväten. 

 Laboratorieanalyser avseende olika kolväten och tungmetaller i grundvattenprov och 

utvalda jordprov. Dessutom analys med avseende på ett urval av bekämpningsmedel i 

grundvatten. 

 Sammanställning av resultaten i föreliggande rapport, med en bedömning av förore-

ningssituationen sant förslag till åtgärder för olika markanvändningsalternativ. 

Undersökning av eventuella föroreningar i fastigheter, markförlagda installationer, i djupare 
belägna jordlager och berggrunden har inte ingått i uppdraget. 

Inom ramen för uppdraget har det även utförts en geoteknisk undersökning, vilken redovisas 
separat (Sweco, 2016a och 2016b). 

2 Bakgrund och syfte 

Syftet med undersökningen är att klargöra om föroreningar av betydelse förekommer i 
jorden och grundvattnet inom de aktuella delarna av fastigheterna Sätofta 18:53 och 18:54 
samt vägområdet som går genom fastigheten Sätofta 18:54, i Höör, inför en kommande 
exploatering till skolområde, inklusive tillfartsvägar (Höörs kommun, 2016). 

Det aktuella området omfattar en yta av cirka 13 000 m2, varav 800 m2 i dag utgörs av 
byggnader. Läget i Sätofta utanför Höör framgår av figur 1 nedan.  
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Figur 1. Fastigheternas läge i Sätofta i Höör, markerad med pil (© Lantmäteriverket, ärende 
nr MS2011/02599). 

3 Historik och nuvarande verksamhet 

Inom fastigheten Sätofta 18:54 ligger i dag grundskolan Sätoftaskolan, som omfattar 6 
byggnader samt en idrottsplan. Skolan har drygt 440 elever från förskoleklass till årskurs 
9. Skolverksamheten planeras att utökas med förskoleverksamhet söder om de befintliga 
skolbyggnaderna. En ny byggnad i ett eller två plan ska då anläggas (se bilaga 1). 
Fastigheten Sätofta 18:53 är en gammal lantbruksfastighet, se figur 2 och bilden på 
rapportens framsida. Fastighetens norra del består av ruderatmark. På fastighetens södra 
del finns det två sammanbyggda trälador, en mindre träbyggnad med stensockel och en 
stenbyggnad, bestående av en bostadsdel och en del där djur hållits. Bostadsdelen av 
stenbyggnaden används för bostadsändamål idag, men det finns inga djur i ladudelen. De 
boende är uppsagda och kommer framöver att flytta, enligt uppgift erhållen 2016-12-21 
från Samhällsbyggnadssektorn i Höörs kommun. Byggnaden har inventerats tidigare 
(Cowi, 2016) och kan komma att användas i förskoleverksamheten, som förråd eller lokal 
för förskoleverksamhet. Övriga byggnader planeras att rivas (Höörs kommun, 2016). Enligt 
information från en närboende lades lantbruksverksamheten ner i mitten av 1950-talet. 
Föroreningar som kan ha uppkommit i samband med lantbruksverksamheten är 
exempelvis läckage av olja och diesel från maskiner eller farmartankar. Vidare finns det en 
risk för att rester från bekämpnings-medelsanvändning kan förekomma på fastigheten. 
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Några ytterligare uppgifter om fastigheterna har inte kunnat erhållas från Höörs kommuns 
arkiv.  

En situationsplan över nuvarande fastigheter, återfinns i bilaga 1.  

 

Figur 2. På fastigheten Sätofta 18:53 finns det två sammanbyggda trälador och en mindre 
träbyggnad med stensockel. Utanför bild, till vänster om den mindre byggnaden, ligger en 
stenbyggnad. 

4 Omgivningsförhållanden 

Fastigheten Sätofta 18:53 är belägen invid Nybyvägen i Sätofta, i de södra delarna av 
Höörs kommun. Fastigheten Sätofta 18:54 ligger nordost om Sätofta 18.53. Fastigheterna 
är omgivna av ruderatmark och villatomter. Öster om Sätofta 18:53, söder om Sätofta 18:54 
ligger det ett vårdhem.  

Närmaste ytvattenrecipient, Sätoftasjön, som är en del av den östra Ringsjön, ligger 
omkring 100 m söder om Sätofta 18:53. Närmaste skyddsområde är Östra Bosjökloster-
halvöns naturreservat, som ligger cirka 550 m söder om fastigheterna, se figur 3 nedan 
(VISS, 2016).  

Närmaste vattenskyddsområde är Orups vattentäkt, som ligger cirka 650 m väster om 
fastigheterna. Strax norr om Sätofta 18:54 ligger ett skogligt biotopsskyddsområde som 
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omfattar 6,3 ha (Naturvårdsverket, 2016a). I övrigt förekommer inga skyddsområden eller 
riksintressen i närheten av de aktuella fastigheterna. 

Närmaste grundvattenbrunnar är en energibrunn och en brunn med okänd användning  
som ligger cirka 100 m väster om Sätofta 18:53. Dessutom ligger det en energibrunn cirka 
100 m öster om fastigheten (SGU, 2016). 

  

Figur 3. Läget för de aktuella fastigheterna är markerade med röd ellips. Närmaste 
skyddsområden är Östra Bosjöklosterhalvöns naturreservat och Orups vattentäkt (VISS, 
2016), som ligger cirka 550 söder om respektive 650 m väster om fastigheterna. Dessutom 
finns det ett skogligt biotopskyddsområde norr om fastigheterna, vilket inte redovisas i 
figuren. 

5 Tidigare utförda undersökningar 

Geotekniska markundersökningar har utförts på delar av fastigheten Sätofta 18:53 av 
Vectura år 2013. Undersökningen omfattade sex stycken punkter, varav skruvborrning 
utfördes i tre stycken, se bilaga 1. Vid undersökningen konstaterades det att jordlagren 
inom det aktuella området består av grusig och siltig sand ner till maximalt 3,8 m under 
markytan (Vectura, 2013). Det har inte utförts några tidigare miljötekniska markunder-
sökningar av det aktuella området såvitt känt. 
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6 Utförda undersökningar 

Jordprovtagning med installation av grundvattenrör genomfördes 2016-09-27. Miljöteknisk 
markundersökning omfattade 6 borrhål utförda med borrbandvagn och 3 provgropar 
grävda för hand. Skruvborrhålen betecknas SW01-SW03, SW06, SW07 och 1603. Prov-
groparna betecknas 1601, 1602 och 1604. Grundvattenrör installerades i SW01, SW06 och 
SW07. Provtagningspunkternas lägen framgår av bilaga 1.  

Baserat på den information som framkommit vid genomgång av ritningsunderlag och 
platsbesök, har provtagning utförs enligt följande:  

 Provtagningspunkt SW01, SW03 och SW06 placerades där en väg planeras att 
anläggas. Syftet med punkterna är att undersöka förekomsten av eventuella 
föroreningar i massorna inför anläggningsarbetet av vägen. Punkterna ligger inom 
fastigheten Sätofta 18:53. 

 Provtagningspunkt 1603 och 1604 placerades på den framtida skolgården. Syftet 
med punkterna är att undersöka förekomsten av eventuella föroreningar i ytlig jord, 
som elever på förskolan kan riskera att komma i kontakt med. Punkterna ligger 
inom fastigheten Sätofta 18:53. 

 Provtagningspunkt SW02 ligger i det planerade södra hörnet av den framtida 
skolbyggnaden, syftet med punkten är att undersöka förekomsten av eventuella 
föroreningar i massorna inför anläggningen av skolan. Punkten ligger inom 
fastigheten Sätofta 18:53. 

 Provtagningspunkt SW07 ligger norr om  den framtida skolbyggnaden. Syftet med 
punkten är främst att undersöka förekomsten av eventuella föroreningar i mas-
sorna inför anläggningen av skolan. Punkten ligger inom fastigheten Sätofta 18:54. 

 Provtagningspunkt 1601 och 1602 placerades i slänten av en upphöjd yta som 
anlades i samband med byggnationen av Sätoftaskolan. Syftet med dem är framför 
allt att undersöka förekomsten av eventuella föroreningar i massorna inför anlägg-
ningen av skolan, då massorna i slänten kommer att behöva avlägsnas. Punkt 
1601 ligger inom vägområdet som går genom fastigheten 18:54. Punkt 1602 ligger 
inom den södra delen av fastigheten Sätofta 18:54. 

Vid provtagningen dokumenterades jordlagerföljder samt eventuella lukt- och synintryck. 
Jordprov togs ut lagerföljdsvis eller halvmetervis i homogena lager med större mäktighet 
än 0,5 m. Fältmätningar avseende flyktiga organiska föreningar (VOC) utfördes på utvalda 
jordprov. Dokumentation och resultat från fältmätningar redovisas i bilaga 2.  

I 3 skruvborrhål installerades grundvattenrör, enligt ovan, för uttag av vattenprov och för 
mätning av grundvattennivåer. Samtliga grundvattenrör renspumpades innan grundvatten-
provtagning med fältmätningar, som genomfördes 2016-09-29. 

Provtagningsförfarandet beskrivs i bilaga 3. Resultaten av fältmätningar i grundvatten 
framgår av bilaga 4. 
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Urvalet av prov och analyser har styrts av antaganden om potentiella föroreningar, obser-
vationer vid fältarbete samt resultat från fältmätningar. Utifrån insamlad data från fält-
mätningar och fältobservationer, valdes sju jordprov ut för analys på laboratorium i ett första 
skede. Fyra prov uttagna på fyllnadsmaterial och tre prov uttagna på naturligt avsatta 
material analyserades på laboratorium med avseende på aromater, alifater, BTEX och 
tungmetaller. Analyserade prov var i huvudsak uttagna från ytliga nivåer. Efter att PAH-
halter över tillämpliga riktvärden påträffats i analyserade jordprov, skickades ytterligare 8 
jordprov in för kompletterande analyser med avseende på PAH, och 1 jordprov skickades 
in för analys med avseende på PAH och tungmetaller. Syftet med de kompletterande 
analyserna var att avgränsa de påträffade föroreningarna i djupled och att klassa massor 
inför kommande entreprenadarbete. 

Samtliga tre uttagna grundvattenprov har analyserats på laboratorium med avseende på 
aromater, alifater, BTEX och tungmetaller. Dessutom har ett uttaget grundvattenprov, från 
punkt SW06 som är belägen längst nedströms på undersökningsområdet, analyserats med 
avseende på bekämpningsmedel. Laboratorieanalyserna har utförts av ALcontrol AB. 
Laboratoriet är ackrediterat för miljöanalyser av styrelsen för teknisk ackreditering 
(SWEDAC).  

Jord- och grundvattenproven har analyserats med avseende på: 

 Alifatiska kolväten; fraktioner med olika kolkedjelängd >C5-C35. 

 Aromatiska kolväten; bensen, toluen, etylbensen och xylener samt fraktioner med 
olika kolkedjelängd >C8-C35. 

 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH); totalt 16 substanser uppdelade i PAH 
med låg molekylvikt (PAH-L), medelhög molekylvikt (PAH-M) respektive hög 
molekylvikt (PAH-H). 

 Tungmetaller m fl; antimon, arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, 
kvicksilver, molybden, nickel, bly, vanadin och zink. 

 Bekämpningsmedel i vatten; totalt 29 st vanliga bekämpningsmedel..  

Analysresultat för jordprov har sammanställts i bilaga 5 och för grundvattenprov i bilaga 6. 
Laboratorierapporterna från de utförda undersökningarna återfinns i bilaga 7 för jord och 
bilaga 8 för grundvatten. 

7 Geologi och grundvattenförhållanden 

Information om geologi och grundvattenförhållanden har inhämtats från jordartskartan med 
tillhörande beskrivning (SGU, 1999) samt vid fältundersökningarna. 

Enligt jordartskartan har de naturliga jordarterna i området en mäktighet på 5-10 m, men 
enligt SGUs brunnsarkiv har djupet till berggrunden vid en brunnsborrning cirka 100 väster 
om fastigheterna konstaterats till 25 m (SGU, 1999 och 2016). Jordarterna består framför 
allt av sandig morän överlagrad av isälvssediment i form av något kuperade fält av grus 
och sand. Berggrunden i det aktuella området består framför allt av gnejs och granit, men 



  

  

 
 

7(16)

RAPPORT 
2016-12-22 
 
 

 

RN \\semmafs001\projekt\2218\2218446\000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\miljö\leverans 161222\rapport 161222.docx 
 

området ligger invid den s.k. yngre Tornquistzonen, som är en gräns mellan urberget i norr 
och den yngre sedimentära berggrunden i söder (SGU, 1999). 

Jordlagerföljden som redovisas i SGUs jordartskarta bekräftades av observationerna som 
gjordes vid fältarbetet. Huvuddelen av det undersökta området består av ruderatmark, 
undantaget ytan kring Sätoftaskolan, där asfaltsytor och anlagda gräsmattor finns. Under 
fältarbetet noterades fyllnadsmassor ned till 0,9 m under markytan i punkt SW02, i övrigt 
påträffades fyllnadslager med mindre mäktighet. Undantaget är det uppfyllda området 
söder om Sätoftaskolan, där 1601 och 1602 placerades. Marken där fylldes upp med 
massor i samband med byggnationen av Sätoftaskolan. Baserat på fältobservationerna 
kan det konstateras att fyllnadslagren består av sand eller mullhaltig sand. I flera punkter 
var fyllningen stenig och grusig i olika grad. I punkt 1604, som är belägen mellan de gamla 
lant-bruksbyggnaderna, påträffades glas, tegel och asfaltsrester, se figur 4. De naturliga 
jordlagren består ställvis av siltig sandmorän, överlagrad sand och ett tunt lager mullhaltig 
sand. Maximalt borrdjup vid aktuell undersökning var 4 m under markytan. Ingen berggrund 
påträffades vid miljöprovtagningen. 

Protokoll med jordlagerföljder återfinns i bilaga 2. 

 

Figur 4. I punkt 1604 påträffades glas, tegel och asfaltsrester. 
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Det undersökta området lutar generellt åt sydväst, markytan varierar mellan +66,43 i punkt 
1601, till + +63,74 i punkt SW06 (RH 2000). Vid mättillfället för grundvatten, 2016-09-29, 
påträffades grundvatten mellan 1,66 och 2,73 m under markytan. Grundvattenflödet är 
sannolikt riktat mot söder där Sätoftasjön är belägen. 

8 Föroreningssituation 

8.1 Föroreningarnas uppträdande 

Föroreningar som genom läckage eller spill kommit ut i omgivningen kan förekomma i olika 
faser i mark och grundvatten. I den omättade zonen över grundvattenytan kan de uppträda 
i fyra faser: 

 Som gas i jordens porer 

 Bundna till jordpartiklarna 

 Lösta i vatten 

 I koncentrerad form i jordens porer 

Under grundvattenytan är porerna helt fyllda med vatten och systemet utgörs då av de tre 
sistnämnda faserna. 

För de aktuella föroreningarna (analysparametrarna) kan följande karaktäristiska drag 
omnämnas: 

 Alifatiska kolväten (förekommer i oljeprodukter, lösningsmedel etc) har varierande 
flyktighet och fastläggningsgrad i jord, beroende på molekylvikt och kolkedjans 
uppbyggnad. Lösligheten i vatten är generellt låg, men varierar starkt på samma 
sätt som flyktigheten. Jorden innehåller vanligtvis en naturlig uppsättning 
mikroorganismer med förmåga att bryta ner alifatiska kolväten under aeroba (med 
tillgång till syre) förhållanden. Även nedbrytningen är beroende av molekylvikt och 
kolkedjans utseende. 

 Aromatiska kolväten (förekommer i lösningsmedel, bensin, oljeprodukter etc) har 

hög flyktighet och måttlig löslighet samt fastläggs dåligt i jord. De anses vara 

relativt lätt nedbrytbara under aeroba förhållanden. 

Polycykliska aromatiska kolväten (förekommer i tyngre oljor, tjära, kreosot m m) 

har låg flyktighet, låg löslighet i vatten och fastläggs starkt i jord. PAH med högst 

fyra s k aromatringar i molekylstrukturen anses vara nedbrytbara i jord. Föreningar 

med mer än fyra ringar betraktas som mycket svårnedbrytbara. Generellt sett är 

PAH med hög molekylvikt mindre rörliga, p g a lägre löslighet i vatten, än PAH med 

lägre molekylvikt. Toxiciteten ökar i stort sett med molekylvikten. 
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 Metallernas rörlighet i marken är starkt beroende av pH och redoxförhållanden. 

Tungmetallerna fastläggs vanligtvis starkt i jord och uppvisar därvid låg rörlighet. 

Rörligheten ökar dock normalt vid sjunkande pH-värde. Flera tungmetaller bildar 

sulfider med låg löslighet. 

 Bekämpningsmedel har generellt hög löslighet i vatten och sprids till grundvattnet 

genom utlakning. En del ämnen binds till organiskt material i jorden vilket medför 

att utlakningen minskar. Bekämpningsmedel bryts ner olika lätt genom kemiska, 

fysikaliska eller biologiska processer till en eller flera nedbrytningsprodukter. I vissa 

fall kan nedbrytningsprodukterna vara mer toxiska än ursprungsprodukten.   

8.2 Riktvärden 

8.2.1 Jord 

Naturvårdsverkets har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i jord (Naturvårds-
verket, 2009), av vilka några justerades år 2016 (Naturvårdsverket, 2016b). Dessa 
riktvärden är avsedda att användas i samband med förenklad riskbedömning av förorenade 
markområden. Värdena anger en nivå vid vilken risker för negativ påverkan på människor 
eller miljö vid angiven markanvändning inte bedöms föreligga. 

Riktvärdena avser två typer av markanvändning: 

 KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning 

och grundvattnet skyddas. Markanvändningen kan utgöras av exempelvis bostäder, 

daghem eller odling av livsmedel. 

 MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av markanvänd-

ning och grundvattnet skyddas på ett avstånd av ca 200 m. Marken kan användas till 

exempel för kontor, industrier och vägar och grundvattenuttag kan ske vid ett visst av-

stånd från föroreningen. 

Både fastigheterna Sätofta 18:54 och Sätofta 18:53 hänförs i dagsläget till kategorin känslig 
markanvändning, då markanvändningen inom fastigheterna utgörs av skolverksamhet och 
bostad. De boende är emellertid uppsagda och kommer framöver att flytta, enligt uppgift 
erhållen 2016-12-21 från Samhällsbyggnadssektorn i Höörs kommun. Markanvändning för 
kommande förskoleverksamhet utgörs också av känslig markanvändning. Undantaget är 
områden där väg och parkeringar planeras att anläggas. De hänförs till kategorin mindre 
känslig markanvändning (se bilaga 1). 

De generella riktvärdena är framtagna för normaltäta jordlager som silt- och sandjordar 
samt sandig och siltig morän. I undersökningsområdet utgörs jordlagren i huvudsak av siltig 
sandmorän vilket innebär att jordlagren är normaltäta. De generella riktvärdena bedöms 
därmed vara tillämpbara inom fastigheterna. 
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8.2.2 Grundvatten 

Generella svenska riktvärden för föroreningar i grundvatten saknas för de flesta ämnen och 
parametrar. I denna rapport används de rikt- och jämförvärden som närmast bedömts 
motsvara rådande förhållanden inom det undersökta området.   

Vid bedömningen har i första hand SGUs (Sveriges geologiska undersökning) generella 
riktvärden för grundvatten från SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och status-
klassificering av grundvatten tillämpats (SGU, 2013a). 

Petroleumrelaterade föroreningar i grundvatten jämförs med Svenska Petroleum Institutets 
(SPI) branschrekommendationer. Riktvärdena är framtagna för ämnen i grundvatten vid 
bensinstationer baserat på fem olika exponeringsvägar; dricksvatten, ångor i byggnader, 
bevattning samt miljörisker vid utströmning i ytvatten eller våtmarker (SPI, 2011). I detta 
fall görs jämförelser mot riktvärdena för ångor i byggnader och skydd av ytvatten vid 
nuvarande och kommande markanvändning, då byggnader där människor stadigvarande 
vistas finns på det undersökta området i dagsläget och förskola planeras att uppföras. 
Dessutom ligger undersökningsområdet nära ytvattenrecipient (Sätoftasjön). 

I den mån det saknas riktvärden eller då de inte kan tillämpas, jämförs analysresultaten 
med SGUs tillståndsklassning och påverkansklassning för grundvatten (SGU, 2013b). 
SGUs bedömningsgrunder, som är framtagna som ett verktyg för att tolka och värdera data 
om grundvatten, syftar till att möjliggöra enhetliga klassningar av grundvattnets tillstånd i 
Sverige. SGUs bedömningsgrunder är avsedda att ersätta Naturvårdsverkets tidigare 
bedömningsgrunder. De aspekter som bedömdes i de tidigare bedömningsgrunderna 
anses inte vara tillräckliga i dagens vattenförvaltningsarbete (SGU, 2013b). 

Tillståndsklassningen har så långt som möjligt relaterats till effekter på hälsa, miljö och 
tekniska installationer, så som ledningar i mark. Bedömningsgrunderna kan därmed ge en 
utgångspunkt för olika riskbedömningar. 

Bedömningsgrunderna har delats in i tillstånds- och påverkansklasser, vilka bland annat 
har baserats på bakgrundsvärden, Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier och Naturvårds-
verkets tidigare bedömningsgrunder. Skalan för bedömning av vattnets tillstånd är indelad 
i fem klasser: 1. Mycket låg halt till 5. Mycket hög halt. Gränserna för påverkans-
bedömningsklasserna sammanfaller med gränserna för tillståndsklassningen med en 
gradering från 1. Ingen eller obetydlig påverkan till 5. Mycket stark påverkan. 

I de fall SGU inte tagit fram generella riktvärden eller tillstånds- och påverkansklassning 
har holländska åtgärdsvärden tillämpats (VROM, 2009). Vid sådana föroreningshalter bör 
åtgärder genomföras då halterna bedöms medföra direkta miljö- och/eller hälsoproblem.  

För bekämpningsmedel har SGUs tillståndsklassning och påverkansklassning för grund-
vatten (SGU, 2013b) använts. För enskilda bekämpningsmedel är skalan för bedömningen 
av grundvattnet indelad i de fem klasserna som beskrivs ovan. I den högsta klassen Mycket 
stark påverkan finns även ett värde som avser summan av samtliga uppmätta halter av 
bekämpningsmedel.  
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8.3 Föroreningar i jord 

8.3.1 Fältobservationer 

I samband med jordprovtagningen påträffades inga indikationer på föroreningar i jord, 
undantaget punkt 1604, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet 
0,0-0,5 m under markytan. 

Fältmätningarna avseende flyktiga organiska föreningar (VOC), utförda på utvalda prov, 
indikerade mycket låg förekomst av flyktiga organiska föreningar i de analyserade proven. 
Samtliga uppmätta halter låg under 10 ppm. 

8.3.2 Analysresultat 

Vid undersökningen analyserades 17 jordprov på laboratorium, uttagna från samtliga nio 
provtagningspunkter. Analysresultaten har sammanställts och jämförs med Naturvårds-
verkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, och mindre känslig mark-
användning, MKM, (Naturvårdsverket, 2016) i bilaga 5.  

Som framgår av bilaga 5, har PAH-M i halter över de generella riktvärdena för KM och 
PAH-H i halter över de generella riktvärdena för MKM påvisats i punkt 1604 0-0,5 m u my 
(meter under markytan). Vidare har PAH-H i halter över de generella riktvärdena för KM 
påvisats i SW02 0,3-0,9 m u my och i SW06 0,0-0,5 m u my. PAH-L, PAH-M och/eller PAH-
H i halter över laboratoriets rapporteringsgräns, men under de generella riktvärdena för KM 
påvisades i ovan nämnda prov samt i SW01 (0,0-0,25 m u my), SW02 (0,0-0,3 m u my), 
1602 (0,0-0,5 m u my) och SW06 (0,5-1,0 m u my). 

Inga metaller i halter över de generella riktvärdena för känslig markanvändning och inga 
aromater, alifater eller BTEX i halter över laboratoriets rapporteringsgränser har påträffats 
vid laboratorieanalyserna. 

Analysrapporterna framgår i bilaga 7.  

8.4 Föroreningar i grundvatten 

8.4.1 Fältobservationer 

Fältmätningar av kemiska och fysikaliska parametrar (pH, redox, konduktivitet och löst 
syre) utfördes i samtliga grundvattenrör. Resultatet från fältmätningarna redovisas i bilaga 
4.  

Resultaten visar bl.a. att pH uppvisar neutrala värden runt 7,0 i samtliga grundvattenrör. 
Konduktiviteten varierar mellan 31-50 mS/m. Mätvärden över 100 mS/m kan indikera en 
påverkan av salt, exempelvis klorid. Syrehalten uppmättes mellan 4,5-7,4 mg/l vilket kan 
anses normalt för rådande jordlager i undersökningsområdet. I samtliga grundvattenrör 
visar redoxpotentialen att vattnet är oxiderande med värden mellan 48-540 mV.  

Tillrinningen till grundvattenrören var låg i samtliga punkter. I punkt SW07 omsattes tre 
rörvolymer innan prov uttogs. I punkt SW01 och SW06 omsattes två rörvolymer till följd av 
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sämre flöde. Grundvattnet i samtliga rör uppvisade dock stabila värden för de kemiska och 
fysikaliska parametrarna innan prov uttogs.  

8.4.2 Analysresultat 

Vid undersökningen analyserades grundvattenprov från samtliga tre provtagningspunkter 
på laboratorium. 

Resultaten av laboratorieanalyserna för grundvattenproven visar att inga oljekolväten i 
halter över laboratoriets rapporteringsgränser påträffats i grundvattnet. Inga metallhalter 
överskrider tillämpliga jämförvärden för grundvatten. Inga bekämpningsmedel i halter över 
laboratoriets rapporteringsgränser påträffades i SW06 och redovisas därför endast i bilaga 
8, laboratorierapporter för grundvatten. 

Resultaten av laboratorieanalyserna för oljekolväten och metaller i grundvatten tillsam-
mans med aktuella rikt- och jämförvärden framgår i bilaga 6. Analysrapporterna återfinns i 
bilaga 8.  

8.5 Bedömning av föroreningssituationen 

I jord har PAH påträffats i fyllnadslagren i punkt 1604, SW02 och SW06. Provet från 1604 
bestod av stenig, grusig sand, uppblandat med tegel, glasbitar och asfaltsrester. Då provet 
uttogs genom provgropsgrävning för hand och djupet begränsades av detta, har fyllnads-
lagret inte avgränsats på djupet. Proven från SW02 och SW06 bestod av mullhaltig sand. 
Källorna till föroreningarna är inte kända, men de kan troligtvis härröras till att redan 
förorenat fyllnadsmaterial påförts på platsen. Föroreningarna i SW06 kan också komma 
från trafik (nedfall från luftföroreningar) som passerat på Nybyvägen, söder om under-
sökningsområdet. Föroreningarna i jord är avgränsade i vertikalled, och delvis i horisontal-
led, då avståndet mellan punkterna är stort. Liknande mullhaltiga fyllnadsmaterial som 
konstaterats förorenade i SW02 och SW06 har påträffats i SW01 0-0,25 m u my, SW03 0-
0,2 m u my och 1603 0-0,1 m u my. Dock understiger påvisade PAH-halter tillämpliga rikt-
värden i dessa massor. Resultaten från de utförda undersökningarna visar att förorenade 
fyllnadsmassor endast förekommer i ett stråk inom de sydöstra delarna av fastigheten 
Sätofta 18:53.  

Inga föroreningar har påträffats i de prov från de naturliga jordlagren som har analyserats. 
Inte heller har föroreningar i halter över de generella riktvärdena för KM påträffats proven 
från fyllnadslagret som uttagits i slänten söder om Sätoftaskolan. 

Inga föroreningar i halter som bedöms utgöra någon risk vid nuvarande markanvändning 
eller kommande exploatering för förskola har påträffats i grundvattnet. 

Den utförda översiktliga miljötekniska markundersökningen är inte heltäckande. Avståndet 
mellan provtagningspunkterna är relativt stort. Påträffade föroreningar i jord har avgränsats 
i djupled i alla punkter utom i 1604. Då avståndet mellan provtagningspunkterna är stort, 
har det inte avgränsats i detalj i plan. Det har konstaterats förorenade fyllnadsmassor i 
området, men det har inte påträffats några indikationer på föroreningar från kända 
historiska verksamheter vid undersökningen.  
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9 Risker och åtgärdsbehov 

Vid nuvarande markanvändning på fastigheten Sätofta 18:53 (bostäder) och vid en 
framtida exploatering för skolverksamhet, kan de påvisade halterna av PAH-M och PAH-H 
i fyllnadsmaterialet utgöra en risk för människor och miljön.  De boende är emellertid 
uppsagda och kommer framöver att flytta, enligt uppgift från Samhällsbyggnadssektorn i 
Höörs kommun. 

Punkt SW02 ligger inom det område där förskolebyggnaden planeras att uppföras. Den 
uppmätta halten av PAH-H i SW02 överskrider det generella riktvärdet vid nuvarande och 
kommande markanvändning; känslig markanvändning. Föroreningen är avgränsad till 
nivån 0,3-0,9 m under markytan, halterna av PAH i ovanliggande och underliggande 
jordlager underskrider riktvärdena för känslig markanvändning. 

Punkt 1604 ligger inom den framtida skolgården. De uppmätta halterna av PAH-M och 
PAH-H 0,0-0,5 m under markytan är så höga att de överskrider riktvärden för nuvarande 
och kommande markanvändning, känslig markanvändning. Halterna av PAH-H ligger även 
över de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning i jordprov från denna 
punkt. Avgränsning i djup har inte kunnat ske, då provtagning endast har utförts ner till 0,5 
m under markytan, med handgrävning. Ånginträngning är styrande för det generella 
riktvärdet för PAH-M och punkt 1604 ligger omkring 8 m från stenbyggnaden som i dag är 
ett bostadshus. Enligt uppgift från Samhällsbyggnadssektorn i Höörs kommun, är de 
boende uppsagda och kommer att flytta från bostaden. Därför bedöms risken för 
ånginträngning i dag inte utgöra något problem. Om stenbyggnaden i framtiden ska 
användas som en del av förskoleverksamheten, föreslås det att avhjälpande åtgärder 
utförs i samband med entreprenadarbetena. 

De uppmätta halterna av PAH-H i SW06 0,0-0,5 m u my ligger över det generella riktvärdet 
för känslig markanvändning, men överskrider inte det generella riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning. Föroreningen är avgränsad i djupled till 0,5 m under markytan. 
Halterna av PAH i underliggande jordlager underskrider riktvärdena för känslig mark-
användning. Punkt SW06 är placerad mellan lantbruksbyggnaderna, i anslutning till en 
befintlig grusväg och ligger inom det framtida vägområdet som planeras att anläggas (se 
bilaga 1). Punkten ligger således inom ett område som i nuläget hänförs till kategorin 
känslig markanvändning, men som kommer att hänföras till kategorin mindre känslig mark-
användning vid kommande markanvändning. Halterna kommer därmed inte att utgöra 
något problem om väg anläggs i området. Emellertid är det troligt att de ytliga massorna 
behöver avlägsnas i samband med att den nya vägen anläggs. Då måste massorna 
hanteras och omhändertas på ett korrekt sätt, så att föroreningar inte riskerar att spridas 
till omgivningen. Det faktum att den påträffade föroreningen i SW06 inte är avgränsad i 
detalj i horisontalled, gör att halterna kan utgöra en risk för människors hälsa, om det visar 
sig att det förorenade lagret sträcker sig ut på det område som ska bli skolgård. Om så är 
fallet, måste avhjälpande åtgärder utföras i samband med anläggningen av skolgården.  

Eftersom massor kommer att behöva schaktas ur i samband med anläggningen av 
förskolebyggnaden, anses det inte miljömässigt och ekonomiskt hållbart att utföra några 
avhjälpande åtgärder inom de förorenade områdena innan förskolan anläggs. 
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10 Slutsatser och rekommendationer 

En miljöteknisk markundersökning har utförts inom de delar av fastigheterna Sätofta 18:53 
och 18:54 i Höörs kommun som planeras att exploateras för förskoleverksamhet.  

Den utförda undersökningen visar att det förekommer PAH-M och PAH-H i fyllnadsmaterial 
inom det aktuella området av fastigheten Sätofta 18:53. Påvisade PAH-halter överskrider 
tillämpliga riktvärden i jord som gäller vid en framtida exploatering för skolverksamhet och 
vid nuvarande markanvändning, bostäder. 

Enligt 11 § 10 kap. miljöbalken ska tillsynsmyndigheten (Miljö- och byggmyndigheten i 
Höörs kommun) underrättas omgående om resultaten av denna undersökning då 
föroreningar har påträffats inom fastigheterna. 

Om framtida grävarbeten planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsyns-
myndigheten kontaktas i god tid före schaktning påbörjas. Innan grävarbeten inleds i 
förorenade områden ska en anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid före 
åtgärderna planeras att utföras. 
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BILAGA 2 - JORDLAGERPROTOKOLL

Teckenförklaring

Röd linje visar uppmätt VOC-halt

Grundvattennivå

m.u.my. = meter under markytan

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000



5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
Mullhaltig sand

Sand

Siltig sandmorän

Lerig, siltig sandmorän

0,0-0,25

0,25-0,5

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0
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Jordartsbedömning ProvLukt- och synintryckm. u. my.

Borrhål:SW01 Sätofta förskola

Grundvattenrör Analyser

VOC

302010<

Ö/V: 152536,69 Markyta: +64,00

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)

1

Grundvattennivå 20161029:

Rörbotten:

+62,34 / 1,66 m.u.my

+60,02 / 3,98 m.u.my

X

X
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Jordartsbedömning ProvLukt- och synintryckm. u. my.

Borrhål:SW02 Sätofta förskola

Analyser

VOC

302010<

Ö/V: 152611,26 Markyta: +64,52

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Borrhål:SW03 Sätofta förskola

Analyser

VOC

302010<

Ö/V: 152570,64 Markyta: +65,03

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Borrhål:SW06 Sätofta förskola

Grundvattenrör Analyser

VOC

302010<

Ö/V: 152642,32 Markyta: +63,74

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)

4

Grundvattennivå 20161029:

Rörbotten:

+61,01 / 2,73 m.u.my

+59,72 / 4,02 m.u.my

X
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Borrhål:SW07 Sätofta förskola

Grundvattenrör Analyser

VOC

302010<

Ö/V: 152601,01 Markyta: +65,38

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)

5

Grundvattennivå 20161029:

Rörbotten:

+63,70 / 1,68 m.u.my

+61,36 / 4,02 m.u.my
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Borrhål:1601 Sätofta förskola

Analyser

Ö/V: 152599,59 Markyta: +66,43

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Jordartsbedömning ProvLukt- och synintryckm. u. my.

Borrhål:1602 Sätofta förskola

Analyser

Ö/V: 152604,11 Markyta: +65,79

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Brun. Borrstopp mot
sten eller block. Punkt
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Grå

Jordartsbedömning ProvLukt- och synintryckm. u. my.

Borrhål:1603 Sätofta förskola

Analyser

VOC

302010<

Ö/V: 152604,85 Markyta: +64,75

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Jordartsbedömning ProvLukt- och synintryckm. u. my.

Borrhål:1604 Sätofta förskola

Analyser

Ö/V: 152633,81 Markyta: +64,38

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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BILAGA 3 
 

Provtagningsförfarande och fältmätningsmetoder 

Jordprovtagning 

Provtagning av jord utfördes genom skruvborrning med borrbandvagn (Geotech 604 D) och 
genom provgropsgrävning för hand. Vid skruvborrprovtagningen skrapades det yttersta skiktet av 
jorden bort på skruven innan prov togs ut, för att undvika kontaminering från högre liggande 
jordlager som fastnar på utsidan av jorden på skruven när den dras upp ur marken. Skruv och 
provtagningsspade rengjordes mekaniskt mellan varje borrhål.  

Provgropsgrävning utfördes för hand med spade ner till maximalt 0,5 m under markytan. Spaden 
rengjordes mekaniskt mellan varje provgrop. 

Jordprover togs ut som samlingsprov för varje cirka 0,5 meter eller vid synliga variationer i jordart. 
Om förorening påträffades i något skikt provtogs detta separat. Fyllnadsjord och naturlig jord 
blandades ej.  

Vid provtagningen dokumenterades jordlagerföljder och observationer som lukt, färg etc för 
respektive punkt.  

Jordproven lades i diffusionstät plastpåse och förvarades svalt fram till laboratorieanalys. Utvalda 
jordprover skickades till ALcontrols laboratorium. Prov som inte skickats för analys förvaras i frys. 

För ett urval av jordproven har mätningar av flyktiga organiska föreningar (VOC) i jordens porluft 
utförts med en fotojonisationsdetektor (PID). Mätningarna utfördes, efter att proven 
rumstempererats till ca 20°C, med hjälp av en bärbar fotojonisationsdetektor (Mini Rae 3000). 
Mätresultaten utgörs av totalhalten flyktiga organiska ämnen i gasfas. Mätningarna utförs på den 
gas som ställer sig i jämvikt med jordprovet inneslutet i en diffusionstät påse enligt ovan. Till 
kalibrering används isobuten (ca 100 ppm i luft). 

Grundvattenprovtagning 

Grundvattenrör av PEH-plast har installerats i jordlagren. Rören har en innerdiameter av 41 mm 
och en ytterdiameter av 50 mm. De nedersta två meterna utgörs av filterrör med 0,3 mm slits. För 
uppfyllning kring rörens filterdel har filtersand använts. Därefter har sandens överyta tätats med 
bentonit.  

Samtliga rör renspumpades med dränkbara pumpar i efter att de installerats. 

Grundvattennivåer uppmättes före provtagning, som utfördes med en peristaltisk pump kopplad 
till en polyetylenslang. Två till tre rörvolymer omsattes innan prov togs ut.  

Fältmätningar av pH, konduktivitet, redoxpotential och löst syre utfördes med flödescell 
(smarTROLL MP Handheld Instrument) i samtliga rör. Efter att stabila fältmätvärden erhållits 
uttogs prov för analys på laboratorium. 
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Provkärl av plast och glas avsedda för aktuella analyser användes vid provtagningen. Prov  
för metallanalys filtrerades i fält genom 0,45 µm engångsfilter. Proven förvarades kylda och 
transporterades sedan till laboratorium.  
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BILAGA 4 
 

Fältmätningar i grundvatten 

Fältmätningar av pH, konduktivitet, redoxpotential och löst syre utfördes med flödescell 
(smarTROLL MP Handheld Instrument) i samtliga rör. Resultaten av fältmätningarna framgår av 
tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Resultatet av fältmätningar avseende kemiska och fysikaliska parametrar.  

Provpunkt pH 
Syre  

(mg/l) 

Konduktivitet 

(mS/m) 

Redox 

(mV) 
Tillflöde 

SW01 7,1 7,4 50 540 Lågt 

SW06 6,9 4,5 31 48 Lågt 

SW07 7,3 5,5 46 117 Lågt 

 

 



Bilaga 5
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - JORD

Sätofta förskola
Uppdragsnummer: 2218446000

Jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden (2009 och 2016) för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som överskrider ett riktvärde har markerats med gul eller orange färg.

Oljekolväten inklusive PAH

Provpunkt
Djup 

(m u my)
Alifater
>C5-C8

Alifater
>C8-C10

Alifater
>C10-C12

Alifater
>C12-C16

S:a 
alifater

>C5-C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen Toluen
Etyl-

bensen
Xylen PAH-L PAH-M PAH-H

KM 25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1
MKM 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10

SW01 0,0-0,25 - - - - - - - - - - - - - <0,03 0,11 <0,08
SW01 0,25-0,5 - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,05 <0,08
SW01 0,5-1,0 <1,2 <2 <10 <10 <10 12 <1 <1 <1 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,05 <0,08
SW02 0,0-0,3 - - - - - - - - - - - - - <0,03 0,25 0,34
SW02 0,3-0,9 <1,2 <2 <10 <10 <10 21 <1 <1 <1 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 0,049 1,6 2,1
SW02 0,9-1,2 - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,05 <0,08
SW03 0,0-0,2 - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,05 <0,08
SW03 0,2-0,7 - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,05 <0,08
SW03 0,7-1,1 <1,2 <2 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,05 <0,08
SW06 0,0-0,5 <1,2 <2 <10 <10 <10 19 <1 <1 <1 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 0,48 2,4
SW06 0,5-1,0 - - - - - - - - - - - - - <0,03 0,42 <0,08
SW07 0,3-0,8 <1,2 <2 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,05 <0,08
1601 0,0-0,5 <1,2 <2 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,05 <0,08
1602 0,0-0,5 - - - - - - - - - - - - - <0,03 0,30 0,47
1603 0,0-0,1 - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,05 <0,08
1603 0,1-0,5 - - - - - - - - - - - - - <0,03 <0,05 <0,08
1604 0,0-0,5 <1,2 <2 <10 <10 <10 25 <1 <1 2,9 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 0,45 12 15

Tungmetaller inklusive arsenik

Provpunkt
Djup 

(m u my)
Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom

Kvick-
silver

Molybden Nickel Vanadin Zink

KM 12 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 40 100 250
MKM 30 25 300 400 12 35 200 150 2,5 100 120 200 500

SW01 0,0-0,25 - - - - - - - - - - - - -
SW01 0,25-0,5 - - - - - - - - - - - - -
SW01 0,5-1,0 <1 3,1 47 4,4 <0,2 7,5 22 14 0,018 0,6 9,7 55 36
SW02 0,0-0,3 - - - - - - - - - - - - -
SW02 0,3-0,9 <1 3,1 54 13 <0,2 3,3 7,0 9,8 0,066 0,93 5,6 26 36
SW02 0,9-1,2 - - - - - - - - - - - - -
SW03 0,0-0,2 - - - - - - - - - - - - -
SW03 0,2-0,7 - - - - - - - - - - - - -
SW03 0,7-1,1 <1 <2,5 45 3,7 <0,2 5,0 9,3 10 <0,01 <0,4 7,4 15 24
SW06 0,0-0,5 <1 <2,5 51 36 0,31 3,6 14 7,4 0,046 <0,4 5,5 14 92
SW06 0,5-1,0 - - - - - - - - - - - - -
SW07 0,3-0,8 <1 <2,5 44 4,2 <0,2 6,9 10 12 <0,01 0,45 8,8 24 35
1601 0,0-0,5 <1 <2,5 33 3,6 <0,2 5,5 10 5,4 <0,01 <0,4 5,5 18 27
1602 0,0-0,5 <1 <2,5 38 12 <0,2 3,4 8,2 6,9 0,038 <0,4 4,2 17 41
1603 0,0-0,1 - - - - - - - - - - - - -
1603 0,1-0,5 - - - - - - - - - - - - -
1604 0,0-0,5 <1 <2,5 68 46 0,41 4,5 12 7,0 0,12 0,43 5,6 16 120

Bilaga 5 - Jord
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Bilaga 6
SAMMANSTÄLLNING AV ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

Sätofta förskola
Uppdragsnummer: 2218446000

För oljekolväte inklusive PAH har jämförelse gjorts med Svenska Petroleum Institutets (SPI) branschrekommendationer för ångor i byggnader och miljörisker i ytvatten (SPI 2011)
eller SGUs generella riktvärde (SGU FS 2013:2).
För tungmetaller inklusive arsenik har jämförelse gjorts med SGUs generella riktvärde, Holländska åtgärdsvärden eller SGUs tillståndsklasser.
Alla halter anges i µg/l. Halter under laboratoriets rapporteringsgräns markeras med <.

Oljekolväten inklusive PAH

Provpunkt
Alifater
>C5-C8

Alifater >C8-
C10

Alifater
>C10-C12

Alifater
>C12-C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen Toluen
Etyl-

bensen
Xylener PAH-L PAH-M PAH-H

Ångor i byggnader 3 000 100 25 - - 800 10 000 25 000 7 000 6 000 3 000 2 000 10 300
Miljörisker i ytvatten 300 150 300 3000 3000 500 120 5 500 500 500 120 5 0,5

SW01 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0,1 <1 <1 <1 <0,1 <0,2 <0,3
SW06 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0,1 <1 <1 <1 <0,1 <0,2 <0,3
SW07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0,1 <1 <1 <1 <0,1 <0,2 <0,3

Tungmetaller inklusive arsenik

Provpunkt Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Molybden Nickel Vanadin Zink

Riktvärde 20 3) 10 1) 625 3) 10 1) 5 1) 100 3) <20 4) <0,5 4 1 1) 300 3) 0,5-2 5) /2-10 6) 70 2) <5 4 /5-10 5)

SW01 0,15 0,52 95 0,026 0,05 1,7 2,7 0,67 <0,1 3,5 3,6 1,0 2,4
SW06 0,16 0,12 76 <0,02 0,023 0,069 2,8 0,1 <0,1 1,8 1,0 0,29 6,1
SW07 0,1 0,29 44 <0,02 0,04 0,42 1,6 <0,05 <0,1 4,2 1,3 0,67 6,3

1) Avser SGUs generella riktvärde (SGU FS 2013:2),
2) Indikerar kraftig förorening enligt holländska riktvärdena
3) Avser holländskt åtgärdsvärde
4) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 1 - mycket låg halt
5) Avser SGUs gräns för tillståndsklass 2 - låg halt

Jämförvärden utan fotnot avser SPIs branschrekommendationer för ångor i byggnader och miljörisker i ytvatten

1 1)

Bilaga 6 - Grundvatten
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BILAGA 8 - LABORATORIERAPPORTER FÖR JORD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW01
Provtagningsdjup :  0.0-0.25 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.1 %±9.41

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.057 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.055 mg/kg TS±0.011

Beräknad PAH-M,summa 0.11 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.033 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445249

Sida  1 (1)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW01
Provtagningsdjup :  0.25-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 96.5 %±9.65

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445251

Sida  1 (1)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW01 0.5-1
Provtagningsdjup :  0.5-1 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.6 %±9.46

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 12 mg/kg TS±4.5

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358103

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW01 0.5-1
Provtagningsdjup :  0.5-1 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 3.1 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 47 mg/kg TS±9.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 4.4 mg/kg TS±0.88
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 7.5 mg/kg TS±1.5
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 22 mg/kg TS±4.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 14 mg/kg TS±2.8
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.018 mg/kg TS±0.005

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo 0.60 mg/kg TS±0.12
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 9.7 mg/kg TS±1.9

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 55 mg/kg TS±11
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 36 mg/kg TS±9.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-10-06             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9681 3168 4916 1888

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358103

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW02
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 96.2 %±9.62

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.030 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.11 mg/kg TS±0.022

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.11 mg/kg TS±0.022

Beräknad PAH-M,summa 0.25 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.042 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.059 mg/kg TS±0.012
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.090 mg/kg TS±0.018

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.053 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.049 mg/kg TS±0.0098

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.045 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.34 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.29 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.30 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445265

Sida  1 (1)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW02 0.3-0.9
Provtagningsdjup :  0.3-0.9 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.2 %±9.02

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 21 mg/kg TS±5.3

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.049 mg/kg TS±0.0098

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa 0.049 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.11 mg/kg TS±0.022

GC-MS, egen metod Fenantren 0.25 mg/kg TS±0.050

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.65 mg/kg TS±0.13

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.56 mg/kg TS±0.11

Beräknad PAH-M,summa 1.6 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.27 mg/kg TS±0.054

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.33 mg/kg TS±0.066

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.51 mg/kg TS±0.10

Provet består av delprov som har blandats innan analys. Analys av metaller: provet är uppslutet med
HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358107

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW02 0.3-0.9
Provtagningsdjup :  0.3-0.9 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.15 mg/kg TS±0.030

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.25 mg/kg TS±0.050

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.29 mg/kg TS±0.058

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.041 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.23 mg/kg TS±0.046

Beräknad PAH-H,summa 2.1 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 1.8 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 1.9 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 3.1 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 54 mg/kg TS±11

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 13 mg/kg TS±2.6
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 3.3 mg/kg TS±0.66
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 7.0 mg/kg TS±1.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 9.8 mg/kg TS±2.0
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.066 mg/kg TS±0.017

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo 0.93 mg/kg TS±0.19
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 5.6 mg/kg TS±1.1

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 26 mg/kg TS±5.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 36 mg/kg TS±9.0

Provet består av delprov som har blandats innan analys. Analys av metaller: provet är uppslutet med
HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-10-06             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9281 3762 4116 1580

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358107

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW02
Provtagningsdjup :  0.9-1.2 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.0 %±9.00

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445266

Sida  1 (1)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW03
Provtagningsdjup :  0.0-0.2 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 95.0 %±9.50

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445267

Sida  1 (1)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW03
Provtagningsdjup :  0.2-0.7 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 96.5 %±9.65

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445268

Sida  1 (1)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW03 0.7-1.1
Provtagningsdjup :  0.7-1.1 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.8 %±9.48

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±4.5

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358104

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW03 0.7-1.1
Provtagningsdjup :  0.7-1.1 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 45 mg/kg TS±9.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 3.7 mg/kg TS±0.74
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 5.0 mg/kg TS±1.0
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 9.3 mg/kg TS±1.9

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 10 mg/kg TS±2.0
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo <0.4 mg/kg TS±0.12
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 7.4 mg/kg TS±1.5

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 15 mg/kg TS±3.0
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 24 mg/kg TS±6.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-10-06             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9584 3166 4916 1682

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358104

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW06 0.0-0.5
Provtagningsdjup :  0.0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 91.2 %±9.12

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 19 mg/kg TS±4.8

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.15 mg/kg TS±0.030

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa 0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.073 mg/kg TS±0.015

GC-MS, egen metod Fenantren 0.034 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.19 mg/kg TS±0.038

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.18 mg/kg TS±0.036

Beräknad PAH-M,summa 0.48 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.12 mg/kg TS±0.024

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.19 mg/kg TS±0.038

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.56 mg/kg TS±0.11

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358105

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW06 0.0-0.5
Provtagningsdjup :  0.0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.15 mg/kg TS±0.030

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.69 mg/kg TS±0.14

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.15 mg/kg TS±0.030

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.059 mg/kg TS±0.012

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.51 mg/kg TS±0.10

Beräknad PAH-H,summa 2.4 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 1.7 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 1.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 51 mg/kg TS±10

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 36 mg/kg TS±7.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.31 mg/kg TS±0.062

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 3.6 mg/kg TS±0.72
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 14 mg/kg TS±2.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 7.4 mg/kg TS±1.5
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.046 mg/kg TS±0.012

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo <0.4 mg/kg TS±0.12
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 5.5 mg/kg TS±1.1

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 14 mg/kg TS±2.8
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 92 mg/kg TS±23

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-10-07             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9483 3967 4116 1586

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358105

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW06
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.5 %±9.45

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.090 mg/kg TS±0.018

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.17 mg/kg TS±0.034

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.16 mg/kg TS±0.032

Beräknad PAH-M,summa 0.42 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.045 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.42 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445269

Sida  1 (1)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW07 0.3-0.8
Provtagningsdjup :  0.3-0.8 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.4 %±9.44

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±4.5

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358106

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  SW07 0.3-0.8
Provtagningsdjup :  0.3-0.8 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 44 mg/kg TS±8.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 4.2 mg/kg TS±0.84
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 6.9 mg/kg TS±1.4
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 10 mg/kg TS±2.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 12 mg/kg TS±2.4
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo 0.45 mg/kg TS±0.12
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 8.8 mg/kg TS±1.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 24 mg/kg TS±4.8
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 35 mg/kg TS±8.8

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-10-06             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9386 3867 4116 1985

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358106

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1601 0.0-0.5
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.8 %±9.38

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±4.5

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358101

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1601 0.0-0.5
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 33 mg/kg TS±6.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 3.6 mg/kg TS±0.72
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 5.5 mg/kg TS±1.1
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 10 mg/kg TS±2.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 5.4 mg/kg TS±1.1
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo <0.4 mg/kg TS±0.12
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 5.5 mg/kg TS±1.1

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 18 mg/kg TS±3.6
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 27 mg/kg TS±6.8

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-10-06             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9889 3766 4216 1587

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16358101

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1602
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 95.9 %±9.59

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.040 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.13 mg/kg TS±0.026

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.13 mg/kg TS±0.026

Beräknad PAH-M,summa 0.30 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.052 mg/kg TS±0.010

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.072 mg/kg TS±0.014
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.12 mg/kg TS±0.024

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.035 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.066 mg/kg TS±0.013

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.061 mg/kg TS±0.012

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.060 mg/kg TS±0.012

Beräknad PAH-H,summa 0.47 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.40 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.37 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 38 mg/kg TS±7.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 12 mg/kg TS±2.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 3.4 mg/kg TS±0.68

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445273

Sida  1 (2)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1602
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 8.2 mg/kg TS±1.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 6.9 mg/kg TS±1.4

SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.038 mg/kg TS±0.010

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo <0.4 mg/kg TS±0.12

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 4.2 mg/kg TS±0.84

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 17 mg/kg TS±3.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 41 mg/kg TS±10

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-12-07             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 16445273

Sida  2 (2)

Kopia



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1603
Provtagningsdjup :  0-0.1 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.1 %±8.91

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1603
Provtagningsdjup :  0.1-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-12-01
Ankomsttidpunkt :  2320

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.4 %±9.34

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2016-12-06             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1604 0.0-0.5
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.8 %±9.38

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 25 mg/kg TS±6.3

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 2.9 mg/kg TS±0.58

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.039 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.37 mg/kg TS±0.074

GC-MS, egen metod Naftalen 0.036 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa 0.45 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.35 mg/kg TS±0.070

GC-MS, egen metod Fenantren 1.9 mg/kg TS±0.38

GC-MS, egen metod Fluoranten 4.9 mg/kg TS±0.98

GC-MS, egen metod Fluoren 0.085 mg/kg TS±0.017

GC-MS, egen metod Pyren 4.4 mg/kg TS±0.88

Beräknad PAH-M,summa 12 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 1.9 mg/kg TS±0.38

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 2.4 mg/kg TS±0.48

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 3.9 mg/kg TS±0.78

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sweco Civil AB

Box 286
201 22  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  2218446300
Konsult/ProjNr  :  Sofia Olsson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2016-09-27
Provets märkning :  1604 0.0-0.5
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Sofia Olsson

Ankomstdatum :  2016-10-03
Ankomsttidpunkt :  2330

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 1.0 mg/kg TS±0.20

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 1.8 mg/kg TS±0.36

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 2.5 mg/kg TS±0.50

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.20 mg/kg TS±0.040

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.7 mg/kg TS±0.34

Beräknad PAH-H,summa 15 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 14 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 14 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Antimon, Sb <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 68 mg/kg TS±14

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 46 mg/kg TS±9.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.41 mg/kg TS±0.082

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 4.5 mg/kg TS±0.90
SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 12 mg/kg TS±2.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 7.0 mg/kg TS±1.4
SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.12 mg/kg TS±0.030

SS-EN ISO 11885-2:2009 Molybden, Mo 0.43 mg/kg TS±0.12
SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 5.6 mg/kg TS±1.1

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 16 mg/kg TS±3.2
SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 120 mg/kg TS±30

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.

Linköping  2016-10-07             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9787 3961 4416 1483

Kopia sänds till

nina.runvik@sweco.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Sammanfattning 
 
Föreliggande översiktlig Projekterings PM, Geoteknik, behandlar de översiktliga 
geotekniska förutsättningar för rubricerat projekt. Sammanställning av utförda 
undersökningar redovisas i en separat rapport Markteknisk Undersökningsrapport, 
Geoteknik daterad 2016-10-21. 

Föreliggande handling kan användas vid planering och projektering. Vid upprättande av 
bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är kända, bör geotekniska 
uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med planerad grundläggning, 
inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen. Eventuellt kan kompletterande 
detaljerade geotekniska behöva utföras.
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Höörs kommun har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk utredning inom 
fastigheterna Sätofta 18:53 och Sätofta 18:54, Höörs kommun. 

I samband med den geotekniska utredning utfördes även översiktlig miljötekniks 
utredning. Resultatet redovisas i separat PM ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 

Sätofta förskola, Höör” (Sweco-uppdrag 2218446000) daterad 2016-10-21. 

Föreliggande utredning är upprättad i syfte att klargöra de geotekniska förutsättningarna 
för ny förskola, gång-och cykelväg samt parkeringsplats med tillhörande tillfartsväg. 

Upprättad Översiktlig Projekterings PM, Geoteknik är utformad enligt nationell bilaga BFS 
2015:6 EKS 10, med tillhörande svenska standarder (Eurokod 7). 

Föreliggande handling kan användas som vägledning i fortsatt planering och översiktlig 
projektering.  

2 Omgivningsbeskrivning 

Undersökningsområdet är beläget norr om Nybyvägen i Sätofta, i de södra delarna av 
Höörs kommun. Nordöst om området ligger Sätoftaskolan.  

På området finns befintliga byggnader i form av en stenlänga och ett antal mindre 
byggnader i trä. Upplagda schaktmassor fanns på delar av området. 

Markytan vid undersökningspunkterna är relativt plan, bortsätt från ytor med 
schaktmassor. Nivåerna varierade mellan ca +63,7 och +66,3, fallande mot söder och 
Sätoftasjön. Marken utgörs i huvudsak av gräsytor med sly och mindre buskar. 

3 Planerade konstruktioner 

Objektet avser ny förskola ett eller två plan grundlagd på platta på mark. Skolans 
planerade utbredning framgår av ritning G-10.1-001. Parkeringsplats med infartsväg från 
Nybyvägen anläggs väster om den befintliga stenlängan. Ny gång- och cykelväg anläggs 
för att sammanbinda förskolan med övriga skolbyggnader.  

4 Styrande dokument, referenser m.m. 

För planerade konstruktioner inklusive dimensionering av tillhörande geokonstruktioner 
gäller nedanstående Svenska Standarder, Tillämpningsdokument – Rapporter – 
framtagna på uppdrag av IEG (Implementeringskommission för Europastandarder inom 
Geotekniken) och andra styrande dokument och referenser till vilka det hänvisas i denna 
översiktliga Projekterings PM/Geoteknik: 
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Dokument 

Boverkets författningssamling BFS 2015:6 EKS 10 - Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

AMA Anläggning 13  

TK Geo 13 TDOK 2013:0667 

IEG Rapport 2:2008 och EN 1997-1 kapitel 2 Grunder för geoteknisk dimensionering 

IEG Rapport 7:2008 och EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggning 

 

5 Underlag för Projekterings PM, geoteknik 

Följande underlag har använts vid upprättandet av detta projekteringsunderlag. 

/A/ Översiktlig Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik – Upprättad 
2016-10-07 av Sweco på uppdrag av Höörs kommun (Sweco-uppdrag 
2218401000) 

/B/ Översiktlig geoteknisk undersökning, Sätofta förskola, Sätofta 18:53 (PM, 

geoteknik). Upprättad 2013-11-29 av Vectura på uppdrags av Höörs 
kommun (Vectura-uppdrag 115788) 

6 Markförhållanden 

6.1 Översiktliga geotekniska förhållanden  

Jordlagren utgörs enligt SGUs digitala jordartskarta av sandig morän. Jorddjupet bedöms 
vara mellan 10-20 m enligt SGUs jorddjupskarta. 
 
I läge för planerad förskola visar undersökningar att marken är uppfylld med 
fyllnadsmaterial bestående av sand uppblandad med mull, sten och grus. Fyllningens 
mäktighet varierar mellan ca 0,3 till 1,0 m.  

Naturligt lagrad jord under fyllningen utgörs i huvudsak av sand eller sandmorän som 
ställvis är grusig och/eller siltig. 

Sydväst om planerad förskola utgörs de ytliga jordlagren av mullhaltig sand med en 
mäktighet om ca 0,1 till 0,2 m.  Därefter följer i huvudsak siltig sand eller sandmorän ner 
till avslutad sondering, ca 4 m under markytan.  

Norr om Nybyvägen, i punkt SW06, påträffades fyllning bestående av mullhalltig sand. 
Därefter följer sand underlagrad av lerig siltig sandmorän. 
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Metodstopp eller stopp mot sten/block har inom undersökt område erhållits ca 0,5 till 
5,5 m under markytan. 

Detaljerad beskrivning av jordlagren i respektive undersökningspunkt framgår av 
jordprovstabell och sektionsritningar i /A/. 

6.2 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

De inom området förekommande fyllningarna består i huvudsak av sand, vilket medför 
materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 (icke tjällyftande jordarter). 

De naturliga lagrade jordarna består huvudsakligen av siltig sand/sandmorän, vilket 
medför materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2 (något tjällyftande jordarter). 

I fält okulärt bedömd tjälfarlighet i jordlagren i respektive undersökningspunkt framgår av 
/A/. 

7 Geohydrologiska förhållanden 

Fria vattenytor påträffades i ett av de öppna provtagningshålen vid undersökningstillfället. 
Vattenytan uppmättes i punkt SW06 ca 1,6 m under markytan, motsvarande nivå  
ca +62,9.  

Filterförsedda grundvattenrör installerades i punkterna SW01, SW06 och SW07. 
Observation av rören utfördes vid installationstillfället 2016-09-27 och ytterligare ett 
tillfälle 2016-10-03. Vid installationstillfället uppmättes grundvattenytor mellan nivå  
ca +62,4 och +60,8. Dessa grundvattenytor är inte att betrakta som stabila. 

Vid observationstillfället 2016-10-03 uppmättes stabila grundvattenytor mellan nivåerna 
ca +63,7 och +60,0, motsvarande ca 1,7 till 2,7 m under markytan.  

Vid undersökningen 2013 installerades ett grundvattenrör i punkt V3 .I röret uppmättes, i 
november 2013, en stabilgrundvattenyta ca 2 m under markytan, motsvarande nivå ca 
+62,8. Röret fanns inte kvar vid undersökningen 2016. 

Grundvattnet påverkas av regn och växtlighet samt av tjäle och snösmältning varför 
nivåerna varierar med årstiden. 

Nivå och datum för påträffad vattenyta i respektive undersökningspunkt framgår av /A/. 

8 Markradon 

Uppmätta värden av markradon visar i huvudsak radonhalter i jordlagren mellan ca 11 
och 28 kBq/m3. I fyllningen har lokalt högre förekommande nivåer på 69 kBq/m3uppmätts.  

Marken inom undersökningsområdet kan klassas som normalradonmark och byggnader 
ska utföras radonskyddade. 

Resultat av markradonundersökning redovisas i /A/. 
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9 Miljötekniska förhållanden 

En översiktlig miljöteknisk utredning av området har utförts. Resultatet redovisas i separat 
PM ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sätofta förskola, Höör” (Sweco-uppdrag 
2218446000) daterad 2016-10-21. 

10 Rekommendationer 

10.1 Översiktliga hållfasthets- och deformationsegenskaper 

I detta kapitel redovisade egenskaper avses endast användas för översiktliga 
bedömningar.  

10.1.1 Planerad förskolebyggnad 

I området för planerad byggnad finns fyllning med varierande egenskaper och fasthet. 
Elasticitetsmodulen i de övre 2 metrarna bedöms variera mellan 5 och 20 MPa där de 
lägre värdena förekommer i fyllningen. Friktionsvinkeln bedöms variera mellan 30 och 37 
grader.  

Under nivå +63 bedöms modulen variera kring 30 MPa och friktionsvinkel i intervallet 34 
och 38 grader. 

10.2 Allmänna grundläggningsförutsättningar 

Byggnader i en eller två våningar bedöms kunna grundläggas ytligt med kantförstyvad 
platta på mark, under eventuellt förekommande ytliga jordarter med organiskt innehåll.  

I läge för planerade byggnader förekommer fyllning med varierande relativ fasthet, från 
mycket låg till hög. För ytlig grundläggning bör fyllnadsmaterialet packas för att erhålla 
högre fasthet, alternativt skiftas ur och ersättas med bärkraftig friktionsjord.  

Grundläggning av infartsvägar samt gång- och cykelvägar bör kunna ske utan särskilda 
förstärkningsåtgärder. Ytlig jord med organiskt innehåll ska schaktas bort före 
grundläggning. 

Hårdgjorda ytor kan dimensioneras för materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1, enligt AMA 
13. 

På djupet innehåller jorden silt som är mycket tjällyftande, störningskänsligt och vars 
hållfasthet försämras av vattentillskott. 

Byggnaderna ska uppföras radonskyddade. Det innebär att golv och väggar utförs så att 
de inte ger uppenbara otätheter mot mark, dvs. undvika kantisolering som släpper 
igenom jordluft längs ytterkanterna på betongplattan. Dessutom ska byggnaden uppföras 
så att sättningar undviks och rör tätas där de går genom husets bottenplatta. 

Slutgiltigt val av grundläggningsmetod tas i samråd mellan konstruktör och geotekniker. 
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10.3 Ledningar 

Ledningar kan grundläggas i förekommande jordar. Temporär avledning av grundvatten 
kan erfordras. 

10.4 Sättningar 

Sättningar och sättningsdifferenser studeras i samband med detaljprojekteringen, när 
grundläggningsnivåer, pelarindelning, laster m.m. för planerade byggnader är kända. 

10.5 Stabilitet 

Generellt kan sägas att några betydande stabilitetsproblem inte kan förväntas för 
planerade byggnader. 

11 Omhändertagande av dagvatten 

Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan finnas, eftersom 
grundvattenytan ligger relativt djupt och att jordlagerna i huvudsak består av sandmorän. 

12 Kompletterande undersökningar 

Denna handling redovisar översiktligt de geotekniska förhållandena inom aktuellt område. 
När planerade konstruktioners läge samt nivå för grundläggning och 
grundläggningsmetod är kända ska kompletterande undersökning utföras i syfte att 
säkerställa jordlagrens egenskaper i läge för planerad grundläggning. 

Av intresse är att utreda utbredningen av områden med dåligt packad fyllning, samt utföra 
fler sonderingar för att få parametrar för byggnadernas grundläggning.  

Vidare rekommenderas en mer noggrann kontroll av jordens kornfördelning i de områden 
som kan bli aktuella för infiltration och lokalt omhändertagande av dagvatten, samt även 
för att bestämma möjligheten att använda fyllningsmassorna för återanvändning och 
packning. 

Fortsatta observationer i de installerade grundvattenrören rekommenderas i syfte att ge 
information om grundvattenytans läge och input till värdering av de geohydrologiska 
förutsättningarna. 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Höörs kommun har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk undersökning 
inom fastigheterna Sätofta 18:53 och Sätofta 18:54, Höörs kommun. 

Föreliggande undersökning är upprättad i syfte att översiktligt klargöra de geotekniska 
förutsättningarna för ny förskola, gång-och cykelväg samt parkeringsplats med tillhörande 
tillfartsväg. 

I samband med den geotekniska undersökningen utfördes även översiktlig miljöteknisk 
markundersökning. Resultatet från den miljötekniska undersökningen redovisas i separat 
rapport.  

Upprättad Markteknisk undersökningsrapport är utformad enligt nationell bilaga BFS 
2015:6 EKS 10, med tillhörande svenska standarder (Eurokod 7). 

2 Objektsbeskrivning 

Objektet avser ny förskola i ett eller två plan grundlagd med platta på mark. Skolans 
planerade utbredning framgår av ritning G-10.1-001. Parkeringsplats med infartsväg från 
Nybyvägen anläggs väster om den befintliga stenlängan. Ny gång och cykelväg anläggs 
för att sammanbinda förskolan med övriga skolbyggnader.  

3 Befintliga förhållanden 

Undersökningsområdet är beläget norr om Nybyvägen i Sätofta, i de södra delarna av 
Höörs kommun. Nordöst om området ligger Sätoftaskolan.  

På området finns befintliga byggnader i form av en stenlänga och ett antal mindre 
byggnader i trä.  

3.1 Topografi 

Markytan vid undersökningspunkterna är relativt plan, bortsett från ytor med 
schaktmassor. Nivåerna varierade mellan ca +63,7 och +66,3, fallande mot söder och 
Sätoftasjön.  

3.2 Ytbeskaffenhet 

Marken utgörs i huvudsak av gräsytor med mindre buskar och sly. Upplagda 
schaktmassor fanns på delar av området. 

3.3 Ledningar i mark 

Sweco har kontaktat berörda ledningsägare för ledningsvisning och beställt utsättning när 
detta varit nödvändigt. Dokumentation för ledningsvisning redovisas inte i denna rapport. 
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4 Underlag för undersökningen 

Beställaren har tillhandahållit underlagsmaterial i form av bakgrundskarta över aktuellt 
område. Bakgrundskartan är levererad i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och 
höjdsystem RH 2000. 

Beställaren har även tillhandahållit skiss över planerade byggnader och anläggningar. 

4.1 Tidigare undersökningar 

 Översiktlig geoteknisk undersökning, Sätofta förskola, Sätofta 18:53 (PM, 

geoteknik). Upprättad 2013-11-29 av Vectura på uppdrags av Höörs kommun 
(Vectura-uppdrag 115788) 

Undersökningen har i tillämpbara delar inarbetats i föreliggande handling. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1  Eurokod 7: Dimensionering av 
geokonstruktioner – Del 1: Allmänna regler med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 1 Planering och redovisning 

Arbetsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2, Eurokod 7: Dimensionering av 
geokonstruktioner – Del 2: Marktekniska undersökningar 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt  
SS-EN ISO 22475-1 

Beteckningssystem 
 

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2, Bilaga C i IEG Rapport 
13:2010 som är Trafikverkets översättningsnyckel från SGFs 
beteckningar enligt SS-EN-14688-1 

Redovisning och 
utvärdering 

TR GEO 2013 TDOK 2013:0668 för utvärdering av 
viktsonderingar  
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Tabell 2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Viktsondering SGF Rapport 3:99 och ISO/TS 22476-10:2005 

Skruvprovtagning 

 

SS-EN ISO 22475-1-1:2006 och Geoteknisk fälthandbok 
SGF Rapport 1:2013 

Installation av 
grundvattenrör 

SS-EN ISO 22475-1 

Grundvattenmätning SGF Rapport 1:96. SGI Information 11 Mätning av 
grundvattennivå och portryck 

6 Geoteknisk kategori 

Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). 

7 Utförda geotekniska och hydrologiska undersökningar 

7.1 Utförda fältförsök och provtagningar 

Undersökningen har utförts med fältutrustning monterad på borrbandvagn 604D av 
Geotechs fabrikat. Undersökningen har omfattat: 

 Skruvprovtagning (Skr) i 7 punkter  

 Vikt-sondering (Vim) i 5 punkter 

 Installation av filterförsedda grundvattenrör (PEH 50 mm) i 3 punkter 

 Markradonmätning i 2 punkter 

 Inmätning av undersökningspunkterna  

 Observation av eventuella fria grundvattenytor i provtagningshålen 

7.2 Undersökningsperiod och fältingenjör 

Undersökningen utfördes i september 2016, under ledning av Swecos fältgeotekniker 
Fredrik Zanders. 
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7.3 Tidigare utförda undersökningar 

Tidigare undersökning är utförd av Vectura i november 2013. Fältundersökningarna 
utfördes av fältgeotekniker Jan Stomberg, med borrbandvagn av tyg Geotech 604, och 
omfattade: 

 Skruvprovtagning (Skr) i 3 punkter  

 Vikt-sondering (Vim) i 6 punkter 

 Trycksondering (Tr) 2 punkter 

 Installation av filterförsedda grundvattenrör i 2 punkter 

 Markradonmätning med markradonmätare MARKUS 10 i 2 punkter 

 Inmätning av undersökningspunkterna  

 Jordartsbestämning i laboratorium på utvalda skruvprover 

 Observation av eventuella fria grundvattenytor i provtagningshålen 

7.4 Provhantering 

Upptagna jordprover har klassats okulärt i fält direkt vid provtagningen. Ett 
provtagningsprotokoll har upprättats för varje provtagningspunkt och överlämnats till 
Swecos handläggare i Malmö. 

7.5 Jordartsklassificering 

Jordart har i huvudsakligen bestämts okulärt i fält.  

Jordens materialtyp och tjälfarlighetsklass har klassificerats enligt AMA Anläggning 13 
med okulär bedömning från fält som underlag. Resultatet redovisas i bilaga 1. 

7.6 Markradonmätning 

Markradonmätningen har utförts i punkterna SW02 och SW05 med ett portabelt 
instrument för markradonmätning, MARKUS 10. Resultatet redovisas i bilaga 2. 

Markradonmätning har kompletterats med markradondetektor i samma punkter som 
ovan. Detektorerna har analyserats av MRM Konsult AB i Luleå. Resultatet redovisas i 
deras rapport 5726 i bilaga 2. 

8 Härledda värden 

Härledda värden för friktionsvinkel (𝜑) och elasticitetsmodul (E) är tolkade från utförda 
viktsonderingar i läge och närheten till planerad förskola. Resultaten är redovisade i 
följande diagram, figur 1-2. 
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Figur 1 Friktionsvinkel i utförda undersökningspunkter vid planerad byggnad 
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Figur 2 Elasticitetsmodul i utförda undersökningspunkter vid planerad byggnad 

 

60

61

62

63

64

65

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

N
iv

å

E [MPa]

Elasticitetsmodul

SW02

V2 Vim

V3 Vim



   

 
 

 

8(8) 
 
RAPPORT 
2016-10-21 
VERSION 1.0 
SÄTOFTA FÖRSKOLA 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

 

NOTO p:\2218\2218446\000\3_genomforande\38_handling\geoteknik\2218446200_mur.docx 
 

 

9 Positionering 

Utsättning, inmätning och avvägning av de geotekniska undersökningspunkterna har 
utförts med GPS-NRTK av Swecos fältgeotekniker Fredrik Zanders. Mätningarna är 
utförda i mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 

Höjdsystem: RH 2000 

10 Värdering av undersökning 

I de fall undersökningspunkternas läge avviker från den slutliga utformningen kan 
kompletterande undersökningar erfordras.  

11 Ritningar 

2218446000/G-10.1-001 Plan, skala 1:500 (A1) 
2218446000/G-10.2-001 Sektioner, skala 1:100/1:250 (A1) 
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BILAGA 1 
UPPDRAG 

Sätofta förskola  
UPPDRAGSLEDARE 

Hans Persson 
DATUM 

2016-10-21 

UPPDRAGSNUMMER 

2218446000 

UPPRÄTTAD AV 

Tobias Thulin Nordqvist 
 

 

Jordprovstabell 

T = Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13 
M = Materialtyp enligt AMA Anläggning 13 
W = Fri vattenyta i samband med provtagning, meter under markytan (m u my) 
(-1,0) = Provtagning avslutad på angivet djup och i angiven jordart 
 
 
Jordproverna är klassificerade okulärt i fält 
 
Und-pkt 
nr 

Marknivå/ 
Djup u my 

Vattenyta/ 
Jordart 

T M  Amn. 

       
SW01 +64,0 W – se installerat grundvattenrör     

 0-0,1 något mullhaltig Sand 1 2   

 -0,25 Sand 1 2   

 -1,0 Sand 1 2   

 -3,1 siltig Sandmorän 2 3B   

 -4,0 lerig siltig Sandmorän 2 3B   

       

SW02 +64,5 W 1,6 m u my (2016-09-27)     

 0-0,3 fyllning – Sand 1 2   

 -0,9 fyllning – något mullhaltig Sand 1 2   

 -1,5 Sand 1 2   

 -2,0 siltig Sandmorän 2 3B   

 -3,4 något grusig Sand 1 2   

 -4,0 siltig Sandmorän  2 3B   

       

SW03 +65,0 W – ingen obs. vy, rasat (2016-09-27)     

 0-0,2 något mullhaltig Sand 1 2   

 -1,8 Sandmorän 2 3B   

  Provtagaren kan ej neddrivas ytterligare med för 

metoden normal förfarande 

    

       

SW06 +63,7 W – se installerat grundvattenrör     

 0-0,5 fyllning – något mullhaltig Sand 1 2   

 -2,0 Sand 1 2   

 -4,0 lerig siltig Sandmorän 2 3B   
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Und-pkt 
nr 

Marknivå/ 
Djup u my 

Vattenyta/ 
Jordart 

T M  Amn. 

       
SW07 +65,4 W – se installerat grundvattenrör     

 0-0,3 fyllning – något stenig något grusig Sand 1 2   

 -2,0 Sandmorän 1 2   

 -4,0 siltig Sandmorän 2 3B   

       

1603 +64,8 W- ingen obs vy, rasat (2016-09-27)     

 0-0,1 något mullhaltig Sand 1 2   

 -0,5 Sand 1 2   

 -1,35 siltig Sandmorän 2 3B   

 -4,0 siltig Sandmorän 2 3B   

       

V1 +64,9 W – ingen observation     

 0-1,0 fyllning – mullhaltig stenig grusig Sand 4 5B   

 -3,0 grusig siltig Sand 2 3B   

       

V3 +64,8 W 2,0 m u my (2013-11-01)     

 0-1,0 fyllning – mullhaltig grusig Sand 4 5B   

 -2,0 grusig Sand 1 2   

 -3,8 grusig siltig Sand 2 3B   

       

V5 +67,2 W 1,8 m u my (2013-11-01)     

 0-0,3 sandig Mulljord 3 6A   

 -2,0 siltig Sand 2 3B   
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BILAGA 2 
UPPDRAG 

Sätofta förskola 
UPPDRAGSLEDARE 

Hans Persson 
DATUM 

2016-10-21 

UPPDRAGSNUMMER 

2218446000 

UPPRÄTTAD AV 

Tobias Thulin Nordqvist 
 

 

Markradonmätningar 

 

Markradonmätning utförd 2016-09-28 med mätinstrument MARKUS 10. 

 

Undersökningspunkt  Uppmätt Rn-halt Anm 

SW02  28 kBq/m3  

SW07  16 kBq/m3  

 

Analysresultat från markradonmätningar, rapport 5726 upprättad av MRM 2016-10-06.  

 

Undersökningspunkt Burk-id Uppmätt Rn-halt Anm 

SW02 7443 22 kBq/m3  

SW07 7902 14 kBq/m3  
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1 BAKGRUND 

I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer 

bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning och ca 30 personal. Sätoftaskolan är en 

grundskola(f-9) med ca 500 elever och ca 100 personal(inkl.kök). 

 

Tyréns har fått i uppdrag att beräkna och bedöma trafikflöden samt behov av parkering och 

angöring i samband med utbyggnaden av en ny förskola. 

2 TRAFIKFLÖDEN 

TRAFIKFLÖDEN IDAG 

Trafikmätningar gjorda i mars 2016 visar att det i dagsläget går mellan ca 1100 och 1500 

fordon under ett veckomedeldygn på den aktuella sträckan av Nybyvägen. Varav Sätoftaskolan 

alstrar drygt 700 fordon/veckomedeldygn. Av dessa är det 3 skolbussar och 5 taxibilar som 

ankommer varje dag till skolan. Leveranser och sophantering utgör ca 20 transporter under en 

vecka. 

TILLKOMMANDE TRAFIKFLÖDEN 

Den nya förskolan planeras för ca 160 barn. Av dessa bedöms ca 60% komma med bil och där 

1,3 barn antas sitta i varje bil, vilket ger ett trafikflöde på ca 300 fordonsrörelser under ett 

vardagsdygn(varje bil antas ge upphov till 4 fordonsrörelser för hämtning och lämning). 

Förskolans personal har uppskattats till ca 30 anställda och 50% av de anställda antas köra bil till 

arbetet, vilket ger ett trafikflöde på knappt 30 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Totalt 

förväntas den nya förskolan alstra ca 330 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Omräknat till 

ett veckomedelsdygn, dvs. inklusive lördag och söndag, blir trafikflödet ca 240 

fordonsrörelser/dygn. 

 

I samband med utvecklingen av Sätofta Campus planeras det även för ca 40 bostäder i form av 

radhus/marklägenheter nordväst om den nya förskolan. Varje bostad bedöms här alstra ca 6 

fordonsrörelser/dygn, vilket ger ett totalt trafikflöde på 240 fordonsrörelser/dygn. 

 

Den nya förskolan samt de planerade bostäderna bedöms därmed alstra totalt ca 480 

fordonsrörelser/dygn. Anslutning till Nybyvägen planeras ske via en ny anslutningspunkt väster 

om den befintliga anslutningen till skolan. 60% av flödet antas fördela sig österut och 40% 

västerut på Nybyvägen. 

 

Figur 1. Förväntat framtida trafikflöde. 



 

 

 

Uppdrag: Trafik Sätofta Campus, 269096  2016-06-07 

Beställare: Höörs kommun  
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3 PARKERING 

BILPARKERING 

Idag finns det ca 74 bilplatser i anslutning till Sätoftaskolan. Antalet personal som jobbar på 

skolan och i köket är ca 100. Höörs parkeringsnorm anger ett behov på 26 platser för 

Sätoftaskolan (grundskola f-9). Med hänsyn till att Sätoftaskolan ligger en bit utanför Höörs 

centrum och tågstation bedöms andelen som kör bil till denna skola vara något högre än vad 

normen anger. Med ett antagande om att ca 50% av personalen kör bil till arbetet blir 

parkeringsbehovet istället 50 bilplatser. Det finns även behov av parkering för EPA-traktorer. 

Skolans bedömning är att det finns behov för ca 7-10 parkeringsplatser för elever som kör till 

skolan. 

 

Den nya förskolan har en planerad yta på ca 1300 kvm BTA. Enligt Höörs parkeringsnorm är 

parkeringstalet för förskola 12 bilplatser per 1000 kvm BTA. Med utgångspunkt i 

parkeringsnormen är parkeringsbehovet för den planerade förskolan ca 16 bilparkeringsplatser. 

Med ett antagande om att det är totalt 30 anställda på förskolan och att andelen som kör bil till 

arbetet är 50%, blir behovet av personalparkering 15 platser. Bedömningen är att förskolan har 

ett parkeringsbehov på ca 15 bilplatser för personal/besök.  

 

Med ett antagande om att ca 40% av eleverna kommer med bil till skolan och att det i varje bil 

sitter 1,3 elever blir antalet angörande bilar 153. 2/3 av angöringstrafiken, dvs ca 100 bilar, 

antas komma mellan klockan 7:30-8:30 på morgonen. Under maxkvarten antas 40% av denna 

trafik angöra, dvs. ca 40 bilar. Med en jämn fördelning på 5-min perioder under maxkvarten blir 

behovet av angöringsplatser ca 13. 

 

Behovet av angöringsplatser/korttidsparkering till den nya förskolan bedöms vara högre jämfört 

med skolan då en större andel föräldrar förväntas hämta och lämna sina barn med bil. Föräldrar 

med barn i förskolan angör/korttidsparkerar även under en längre tid jämfört med de med barn i 

grundskolan. Med ett antagande om att ca 60% av barnen i förskolan kommer med bil och att 

det i varje bil sitter 1,3 barn är det varje morgon ca 74 bilar som angör förskolan. 2/3 av 

angöringstrafiken på morgonen bedöms komma till förskolan mellan kl. 07:30-08:00. Med ett 

antagande om en jämn fördelning av angöringstrafiken under 10-minuters intervaller blir 

behovet ca 16 platser för angöring/korttidsparkering.  

 

Troligtvis kommer en del av angöringstrafiken till förskola och skola att vara den samma 

eftersom det i många fall kan handla om hämtning/lämning av syskon i skola respektive förskola 

vid samma tillfälle. 

 

Bilparkering Antal parkeringsplatser 

(personal/besök) 

 

Antal angöringsplatser/korttidsparkering Totalt 

 

Sätoftaskolan 50 (+7 EPA) 13 63 (+ 7) 

Förskola 15 16 31 

 66 (+7 EPA) 29 95 (+7) 

 

CYKEL- OCH MOPEDPARKERING 

Med ett antagande om att 40% av elever och personal cyklar till skolan är behovet 200 

cykelplatser, varav ca 15 bör vara mopedplatser.  

 

Riktvärden för cykelparkering vid förskola enligt Höörs parkeringsnorm är 6 cykelplatser per 

1000 kvm BTA för anställda och ca 12,5 cykelplatser per 1000 kvm BTA för besökare/elever. För 

den planerade förskolan blir då behovet ca 24 cykelplatser. 

 

Cykelparkering Antal parkeringsplatser 

(cykel) 

Sätoftaskolan 200(inkl. 15 moped) 

Förskola 24 

 



 

 

 

Uppdrag: Trafik Sätofta Campus, 269096  2016-06-07 

Beställare: Höörs kommun  
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4 GENERELLA UTFORMNINGSASPEKTER 

ANGÖRINGS- OCH PARKERINGSYTOR 

Bussangöring bör lokaliseras och utformas på ett sätt som minskar risken för störningar från 

övrig angöringstrafik och för att undvika att av- och påstigande barn ska behöva korsa 

körbanan. Parkering och angöring bör lokaliseras och utformas för att undvika att få in onödig 

trafik allt för långt in i skolområdet.  

 

För att skapa en trafiksäker miljö vid skolan bör utformningen generellt sett medföra så få 

backrörelser som möjligt. Gång- och cykelpassager bör höjas upp för att säkerställa låga 

hastigheter och ge prioritet till de som går och cyklar till skolan. För att undvika höga 

hastigheter i angörings- och parkeringsområdet bör körytor som är långa och raka även 

kompletteras med hastighetsdämpande åtgärder. 

 

I anslutning till den planerade förskolans kök och miljöhus bör en lastgård anläggas där det 

möjliggörs för lastbilar och sopbilar (12 m, Lbn) att angöra och vända runt utan att behöva 

backa. Lastgården bör utformas för att undvika konflikt med korsande gång- och cykeltrafik och 

angöringstrafik.  

 

Längsgående parkeringar vid GC-bana bör utformas med en minst 1 meter bred av- och 

påstigningsyta för att undvika att bildörrar öppnas ut över cykelbanan.  

 

Större parkeringsytor bör styras upp med markerade platser för att öka kapaciteten på ytan. 

INFARTER 

Den östra infarten till skolområdet föreslås ligga kvar i befintligt läge men gång- och 

cykelpassagen vid infarten bör höjas upp för att säkerställa en låg hastighet. 

 

Den exakta sträckningen av den nya västra infartsvägen är ännu inte helt fastställd. Syftet med 

den nya vägen är att den ska koppla det planerade bostadsområde nordväst om förskolan till 

Nybyvägen. Sträckningen av vägen anpassas för att optimera förskolans lekytor och för att få en 

så trafiksäker anslutning till Nybyvägen som möjligt. Med hänsyn till siktförhållanden och 

bevarandevärda ekar är antalet lägen för att ansluta till Nybyvägen begränsade. Även här bör 

gång- och cykelpassagen höjas upp för att säkerställa en låg hastighet för barn som går och 

cyklar till skolan. 

 

Förskolans parkeringsyta kan eventuellt anordnas i en etapplösning för att optimera 

förskolegårdens yta. I en första etapp, innan vägen till det planerade bostadsområdet är 

utbyggd, kan parkeringen lokaliseras väster om förskolegården i nära anslutning till Nybyvägen. 

Då vägen ännu inte är utbyggd kan kopplingen mellan parkering och förskola ske utan konflikt 

med biltrafik. I en andra etapp, då den nya vägen är utbyggd, kan parkeringen istället lokaliseras 

öster om den nya vägen men norr om förskolan. På så sätt kan en koppling mellan parkering och 

förskola säkras utan att behöva korsa den nya vägen, samtidigt som man undviker att ta yta av 

förskolegården för parkering. 

 

 

 



 
 
 
 

CAMPUS SÄTOFTA,  
HÖÖRS KOMMUN 

 
 

NATURVÄRDES- 
INVENTERING  

 
 

PRELIMINÄR RAPPORT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PÅ UPPDRAG AV 

 
HÖÖRS KOMMUN 

 
2016-04-25 

 



Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016 

 2 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventering, text och foto  
Naturcentrum AB 2016 
Strandtorget 3 
444 30 Stenungsund 
Tel. 0303-726160 
ncab@naturcentrum.se 
 
Personal 
Andreas Malmqvist Naturcentrum AB  
andreas.malmqvist@naturcentrum.se 
 
Naturcentrums Skånekontor 
046-530 45 
Mobil: 0706-70 26 53 
 
Beställare 
Höörs kommun 
 
  

mailto:ncab@naturcentrum.se
mailto:andreas.malmqvist@naturcentrum.se


Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016 

 3 (20) 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ........................................................................................................................ 4 

Metod för naturvärdesinventering ....................................................................... 4 

Resultat ........................................................................................................................... 5 
Naturvärdesobjekt – beskrivning .................................................................................. 6 

1. Björkskog Klass 4............................................................................................................................... 6 
2. Grova ekar Klass 3 ............................................................................................................................. 7 
3. Trädrad med äldre träd Klass 4 .................................................................................................. 8 
4. Två äldre ekar Klass 3 ...................................................................................................................... 9 
5. Öppet dike i skog Klass 4 (Preliminär bedömning) ......................................................... 10 
6. Ruderatmark Klass 4 (Preliminär bedömning) ................................................................. 11 
7. Äldre ädellövträd Klass 3 ............................................................................................................ 12 
8. Våtmark Klass 3 (Preliminär bedömning)........................................................................... 13 
9. Trädrad i stenmur Klass 3 .......................................................................................................... 14 
10. Öppet dike Klass 3 (Preliminär bedömning) ................................................................... 15 
11. Småvatten dämt av stenmur Klass 4 (Preliminär bedömning) ............................... 16 

Generellt biotopskydd ..................................................................................................... 16 
Arter i artskyddsförordningen ..................................................................................... 17 
Detaljerad redovisning av artförekomst ................................................................... 18 

Kärlväxter ....................................................................................................................................... 18 
Mossor ............................................................................................................................................. 18 
Lavar ................................................................................................................................................. 19 
Groddjur .......................................................................................................................................... 19 

Referenser ................................................................................................................... 19 
 

  



Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016 

 4 (20) 

Inledning 
På uppdrag av Höörs kommun har Naturcentrum genomfört en naturvärdesinvente-
ring (NVI) vid Sätofta skola. Uppdraget har även omfattat inventering av generella 
biotopskydd enligt 5 § förordningen om områdesskydd, bilaga 1 samt fördjupad 
artinventering av kända eller potentiella arter i artskyddsförordningen. Föreliggande 
rapport ska i första hand utgöra underlag till detaljplan. 
 
Området ligger strax norr om Östra Ringsjön. Från Ringsjöarna och norrut höjer sig 
landskapet ganska dramatisk mot Orup och Sätofta. Denna sluttning är rik på grova 
ekar och äldre ädellövskogar där flera undersökningar visat på mycket höga biolo-
giska värden (Malmqvist 2004, Malmqvist och Weibull 2005, Weibull och Malmqvist 
2005). Den näringsrika jordmånen bidrar till en intressant växtlighet i området. Stora 
delar av den ädellövrika sluttningen ingår i kommunens naturvårdsprogram (Höörs 
kommun 2013) och i kommunens grönstrukturprogram (Höör kommun 2007).  
 
Inventeringsområdet avgränsas med vit streckad linje på ingående kartor. Observera 
att inventeringsområdet inte omfattar de stenmurar som ibland (ofta som fastighets-
gränser) följer inventeringsområdets gräns.  

Metod för naturvärdesinventering 
Metodiken för identifiering, avgränsning och naturvärdesklassning följer Svensk 
Standard för naturvärdesinventering ftSS 199000 (SIS 2014). Den detaljeringsgrad 
som använt är ”Detalj” vilket innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en 
yta av 10m2 eller ett linjeobjekt med en längd av 10 m och en bredd av 0,5 m. Natur-
värdesklassningen av de olika objekten omfattar fyra klasser (se nedan). De klassifice-
ras utifrån vilken positiv betydelse de har för biologisk mångfald och utgår från de 
två bedömningsgrunder; artvärde och biotopvärde. Vattenmiljöer har endast invente-
rats avseende det som kan observeras från ytan och klassningen är därför preliminär. 
Biotoperna har namnsatts beskrivande och inte enligt särskild litteratur. 
 
 

Grundutförande Högsta naturvärde 
Naturvärdesklass 1 
Störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 
Högt naturvärde 
Naturvärdesklass 2 
Stor positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 
Påtagligt naturvärde 
Naturvärdesklass 3 
Påtaglig positiv betydelse 
för biologisk mångfald 
 

Tillägg Visst naturvärde 
Naturvärdesklass 4 
Viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 

 
Klasser i naturvärdesinventeringen (NVI). Föreliggande inventering har omfattat klasserna 1-4. 
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Följande underlag har utgjort stöd vid planeringen av fältarbete och vid bedömning-
en av olika objekt: 
 
TUVA – ängs- och betesmarker (Jordbruksverket) 
Nyckelbiotoper, naturvärden (Skogsstyrelsen). 
Naturvårdsprogram (Länsstyrelsen i Skåne län) 
Våtmarksinventering 
Natura 2000-områden 
Naturreservat 
Nationalparker 
Naturminnen 
Riksintresse för naturvård 
 
Övrigt underlag: 
Höör kommun: Naturvårdsprogram (2013-02-27). 
Höörs kommun: Grönstrukturprogram (2007-03-28).  
Artdatabanken: Rödlistade, skyddsklassade och fridlysta arter (Uttag 2016-04-18). 
Artportalen: Kompletterande artuppgifter. 
 
Den fördjupade inventeringen av arter i artskyddsförordningen kom att fokusera på 
groddjur i områdets vattenmiljöer. Groddjur har eftersöks i potentiella vatten under 
kvällstid med pannlampa (Visuell observation med hjälp av lampa) enligt Natur-
vårdsverkets rekommendationer (Malmgren mfl 2005) för att påvisa när-
vara/frånvara av större vattensalamander. Befintligt och tillgängligt underlag gav inte 
skäl till ytterligare fördjupningar. 

Resultat 
Uttag från Artdatabanken observationsdatabas och Artportalen saknar fynd av röd-
listade och/eller fridlysta arter inom inventeringsområdet, det saknas även observat-
ioner av andra arter från inventeringsområdet.  
 
Själva inventeringsområdet är varierat och utgörs av angränsande ytor till Sätofta 
skola som utgörs av ruderatmarker, lövskogsbestånd, stenmurar, grova ekar och tidi-
gare odlingsmark. Marker med lågt naturvärde utgörs av hårdgjorda ytor, igenväx-
ande gräsmarker, och annan igenväxning/ruderatmark. Naturvårdsprogrammet och i 
grönstrukturprogrammet berör på sin höjd några kvadratmeter av inventeringsområ-
dets nordöstra hörn. Flera nyckelbiotoper omger inventeringsområdet och möjligen 
är det så att den nordöstligaste delen (samma del som ovan) berörs av ett skogligt bi-
otopskyddsobjekt. 
 
Totalt avgränsades 11 naturvärdesobjekt där fem bedömts som klass 4 och reste-
rande sex som klass 3 (se karta nedan). Objekt i klass 1 och 2 saknas. I texterna för 
respektive objekt framgår aktuell rödlistningskategori (Artdatabanken 2015) inom pa-
rentes efter rödlistade arter. Naturvärdesobjekten presenteras var för sig under rubri-
ken ”Naturvärdesobjekt – Beskrivning”.  
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Objekt med naturvärde. Gul – Klass 4, orange – Klass 3. Objekt i klass 1 och 2 saknas. Streckad 
linje utgör gräns för inventeringsområde. 

Naturvärdesobjekt – beskrivning 
1. Björkskog Klass 4 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Björkskog 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
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Beskrivning: Björkskog med inslag av sälg, lönn, bok, och ek. Hägg och fläder finns i 
buskskiktet. Det finns fläckvis gott om uppväxande sly. Floran i fältskiktet är rela-
tivt trivial med vanliga arter som vitsippor, kirskål, gulplister och vårfryle. Gulplis-
ter indikerar att marken är tämligen näringsrik. Värdena är huvudsakligen knutna 
till den multnande veden av främst björk som finns i området. Angränsande 
stenmur ingår i objektet. 

Biotopkvalitéer: Multnande ved. 
Naturvårdsarter: - 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: - 
 

2. Grova ekar Klass 3 

 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Ekskog av örtrik typ 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Litet ädellövbestånd där ett cirka 10-tal grova ekar är särskilt framträ-

dande. Träden har relativt grov bark och en del döda grenar i kronorna som kan 
utnyttjas av bark- och vedlevande arter. Träden har dock inte uppnått den ålder då 
det särskilda värdefulla strukturer som mycket grov bark och håligheter före-
kommer. I trädskiktet för övrigt finns yngre träd av bok, lönn, björk och rönn 
men i västra delen också några lindar. I buskskiktet finns hassel och uppväxande 
sly. Fältskiktet domineras på våren av vitsippor med mindre inslag av gulplister, 
liljekonvalj, svalört och kirskål. Värdena är idag främst knutna till de grova ekarna. 
På en ekstubbe växte den rödlistade dvärgbägarlaven och på ekbark växer spar-
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samt signalarten rostfläck (en lav), som trots allt är tämligen allmän. Angränsande 
stenmur ingår i objektet. 

Biotopkvalitéer: Multnande ved, gamla träd. 
Naturvårdsarter: dvärgbägarlav (NT), rostfläck (lav), lind. 
Värdeaspekter: påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: - 
 

3. Trädrad med äldre träd Klass 4 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Bryn med ädellövträd 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Skogsbryn med en gammal och grov ek och resten ekar och lindar i upp-

skattningsvis 60 till 80-årsåldern som växer i en gammal stenmur. Äldre ekar är 
viktiga för den biologiska mångfalden. På träden finns grov bark och döda stam-
delar som är gynnsamma för vedlevande arter. Det sydvästvända och varma läget 
är värdefullt för de värmekrävande arterna som ofta är knutna till ek. 

Biotopkvalitéer: Gamla träd. 
Naturvårdsarter: lind 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Ingår sannolikt i ett skogligt biotopskyddsobjekt (gränsobjekt). 
Tidigare inventeringar: Nej 
  



Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016 

 9 (20) 

 
4. Två äldre ekar Klass 3 

 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Park och trädgård 
Biotoper: Äldre solitärekar 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Två äldre ekar som står i klippt gräsyta. Den norra eken är påtagligt 

grövre och har en större biologisk potential i dagsläget. Döende grenar och grov 
bark finns och gynnar ved- och barklevande organismer. 

Biotopkvalitéer: gammal ek, multnande ved. 
Naturvårdsarter: -  
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej 
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5. Öppet dike i skog Klass 4 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Vattendrag 
Biotoper: Öppet dike 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Kulverterat dike som här, utmed en sträcka på cirka 20 m i skogsmark, 

går i dagen. Vattenmiljöer bidrar nästa alltid till biologiska mångfald. I detta fall är 
värdet lägre med mycket förna, liten solexponering och påtaglig uttorkningskäns-
lighet. Vattengenomströmningen var vid inventeringstillfället långsam. Omges av 
skog. Vattnet har endast bedömts från ytan varför bedömningen är preliminär. 

Biotopkvalitéer: Vattenmiljö. 
Naturvårdsarter: - 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej 
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6. Ruderatmark Klass 4 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Täkt och upplag 
Biotoper: Ruderatmark. 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Blomrik och solexponerad ruderatmark med sandiga och grusiga partier. 

Biotopen har genom detta också ett värde för pollen- och nektarsökande insekter 
och marklevande insekter som vissa steklar. Bland kärlväxter finns rotfibbla, grå-
fibbla, smultron, johannesört, röllika, renfana m fl. För en helt säker bedömning 
behöver området besökas sommartid. 

Biotopkvalitéer: Blomrikedom, varmt läge, blottad jord, blottad sand.  
Naturvårdsarter: Nej 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej 
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7. Äldre ädellövträd Klass 3 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Äldre ädellövträd 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Litet objekt med äldre ekar och lönnar samt några yngre lindar. Ekarna 

har en grov bark och i kronorna finns grova döda grenar. En av ekarna är ihålig. 
Här finns även en ”faunadepå” med grov liggande ekved som kan utnyttjas av 
vedlevande arter. Fältskiktet är blomrikt med vitsippa, gulsippa, svalört, gulplister 
och skogsbingel. Bland buskar finns hassel och hagtorn. Värden finns knutna till 
både de äldre träden och till floran på marken. Trots att området är litet har det 
betydelse som en ingående del av en större ekrik trakt. 

Biotopkvalitéer: Gamla träd, håligheter med mulm, grov bark, multnande ved, närings-
rik jordmån, blommande buskar. 

Naturvårdsarter: lind, lönnlav, gulsippa. 
Värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej. 
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8. Våtmark Klass 3 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-12, 2016-04-20 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Småvatten 
Biotoper: Dagvattendamm. 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Dagvattendamm i med gott om vegetation och fina förutsättningar för 

groddjur. Viss genomströmning av vatten samt delvis beskuggad av omgivande 
buskage. I dammen observerades padda, vanlig groda och mindre vattensalaman-
der samt gott om vatteninsekter. Dammen har ett värde för groddjur och andra 
vattenlevande organismer. Trots tämligen goda förutsättningar verkar större vat-
tensalamander saknas. Vattnet har endast bedömts från ytan varför bedömningen 
är preliminär. 

Biotopkvalitéer: Viss solexponering, bra strandlutning, frånvaro av kräftor och fisk, död 
ved. 

Naturvårdsarter: Vanlig padda, vanlig groda, mindre vattensalamander. 
Värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej. 
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9. Trädrad i stenmur Klass 3 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Trädrad i stenmur 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Trädrad med framför allt lind, ek och lönn. En ett par almar förekommer. 

Några av träden är påtagligt grova med grov bark eller skador som håligheter. 
Längst i söder finns en mycket grov lönn med rik kryptogamflora. Träden har ett 
stort värde för kryptogamer och insekter samt även för fågellivet. I fältskiktet 
växer vitsippa, kirskål och svalört men också mer naturvårdsintressanta arter som 
gulplister, skogsbingel och gulsippa. Det finns en del multnande ved inom objek-
tet. Stenmuren har ett värde som viloplats för insekter och groddjur. Flera natur-
vårdsarter förekommer men med små förekomster. 

Biotopkvalitéer: gamla träd, multnande ved, blommande träd (lind), näringsrik jordmån. 
Naturvårdsarter: lind, gulsippa, lönnlav, trädporella, guldlockmossa. 
Värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: Nej 
 



Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016 

 15 (20) 

10. Öppet dike Klass 3 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-12, 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Vattendrag 
Biotoper: Öppet dike 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Öppet dike som kantas av höga och branta slänter. Vattenföringen var 

vid inventeringstillfället långsam. Diket kantas av lövsly och är till stora delar bes-
kuggat. Fläckvis finns förekomster av bäckbräsma och skärmstarr, två natur-
vårdsarter som dock är relativt allmänna. Den övriga floran är trivial. Inga grod-
djur noterades i samband med groddjursinventeringen, dock en del vatteninsekter. 
Vattnet har endast bedömts från ytan varför bedömningen är preliminär. 

Biotopkvalitéer: utan fisk och kräftor, sannolikt ej uttorkande. 
Naturvårdsarter: bäckbräsma, skärmstarr. 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: Nej 
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11. Småvatten dämt av stenmur Klass 4 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Småvatten 
Biotoper: Dämt vattendrag 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Tämligen beskuggat småvatten som utgörs av ett dike som dämts av en 

stenmur. Genomströmningen är tämligen god vilket sannolikt är en anledning till-
avsaknaden av groddjur. Vattenkvalitén ser dock bra ut och det noterades en del 
vatteninsekter liksom vattenvegetation. Vattnet har endast bedömts från ytan var-
för bedömningen är preliminär. 

Biotopkvalitéer: frånvaro av kräftor och fisk, sannolikt ej uttorkande. 
Naturvårdsarter: -. 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: Nej 

Generellt biotopskydd 
Inom inventeringsområdet finns öppna marker som tidigare varit odlingsmark. Dessa 
är idag igenväxta med bredbladiga gräs, sly och småträd och bedöms därför inte 
längre ha de förutsättningar som krävs för att odlingslandskapets arter ska utnyttja 
dem i någon större utsträckning. Uppfattningen är därmed att de angränsande sten-
murar, diken därför inte bör betraktas som generella biotopskydd. Denna bedömning 
bör dock stämmas av med länsstyrelsen. 
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Arter i artskyddsförordningen 
I förstudien framkom inga arter upptagna i artskyddsförordningen inom invente-
ringsområdet. Närmsta kända fynd utgörs av orkidén spindelblomster som finns re-
gistrerad från en ädellövskog ca 200 m från inventeringsområdet. Den typen av ädel-
lövskogar förekommer dock inte inom inventeringsområdet. Mot bakgrund av detta 
fokuserades inventeringen på groddjur i vattenmiljöer. 
 
Samtliga vattenmiljöer besöktes vid minst två tillfällen. De med goda förutsättningar 
besöktes även nattetid med lampa. Dagvattendammen sydväst om skolan var enda 
lokalen med groddjur. Följande noteringar gjordes. 
 
Datum: 12/4 2016 
Tid: 20.00-20:45 
Väder: Mulet 7-8 grader lugnt 
 
Padda 3-4 ad 
Vanlig groda 1 + mycket rom 
Mindre vattensalamander 1 hane + 1 ex 
 
Datum: 20/4 2016 
Tid: 21.15-21.45  
Väder: Klart 7-8 grader lugnt 
 
Mindre vattensalamander 2 ex 
 
Samtliga noterades arter är vanliga men omfattas av fridlysning enligt bestämmelser-
na i 6 § Artskyddsförordningen. 
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Detaljerad redovisning av artförekomst 
Nedan redovisas på kartor de förekomster av naturvårdsarter som noterats i sam-
band med inventeringen. Arterna är också upptagna under respektive objekt där de 
förekommer. 

Kärlväxter 

 

Mossor 
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Lavar 

 

Groddjur 

 

Referenser 
Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 
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Förslag till skyddsåtgärder inför 
igenläggning av dagvattendamm på 
Sätofta 18:53, Höör 

Bakgrund 
En befintlig dagvattendamm, anlagd 2009, ska enligt detaljplan tas bort/flyttas söderut 
för att möjliggöra föreslagen infrastruktur. I dammen har lek av vanlig groda samt 
förekomst av vanlig padda och mindre vattensalamander konstaterats vid Naturcentrums 
inventeringar 2016. En ny dagvattendamm föreslås anläggas söder om. Den utökade 
belastningen från hårdgjorda ytor kommer dock ställa ökade krav på dammens 
flödesutjämnande volym samtidigt som den tillgängliga ytan är begränsad och läget är 
inte heller någon naturlig svacka. Detta kommer innebära stora nivåvariationer och ett 
permanent vatten, lämpligt för groddjur är besvärligt att få till. Ny etablering av 
infrastruktur och bebyggelse kommer också göra den nya dagvattendammen mindre 
optimal för groddjur med avseende på tillgång till lämpliga kringområden och medföra 
en ökad risk för att de kommer upp på trafikerade vägar. 

Länsstyrelsen har i yttrande den 16 mars 2017 framfört att det bör utredas hur den 
planerade detaljplanens anläggningar och anordningar är förenliga med skyddet av 
groddjuren och att kommunen eventuellt bör planera för kompensationsåtgärder för 
groddjuren. I detaljplanebeskrivningen anges att vidare inventeringar av dammen bör 
utföras innan åtgärder tas för att säkerställa eventuell förekomst av andra arter än de 
fridlysta groddjur som inventerats. Om det finns risk för att skyddade arter skadas krävs 
en dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärden. Kan man visa att skyddsåtgärder 
vidtas så risk för skada undviks krävs dock ingen dispens. 

Kompletterande inventering i fält 
Den befintliga dammen har besökts i fält eftermiddagen den 2 april 2017 med följande 
kompletterande observationer av djurlivet: 

- Romklumpar i god omfattning av vanlig groda (20-tal romklumpar) 

- Romklumpar av åkergroda i begränsad omfattning (minst 2-3 klumpar)  

- Begränsad omfattning av ryggsimmare och vattenlöpare i vattnet. 

Vid besöket var det betydligt lägre vattenstånd i dammen (figur 1) än vid motsvarande 
tid 2016. Enligt uppgift från kommunen torkade vattnet även ut helt under 2016. Värdet 
för salamandrar, som kräver längre period med vattentillgång för 
reproduktionsframgång, är 2017 betydligt lägre. Förutsättningar för större 
vattensalamander bedöms vara obefintliga. Fortfarande är det dock dominans av 
vattenväxter i den i och för sig lövbemängda bottnen vilket tyder på att dammen 
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generellt håller vatten en stor del av vegetationsperioden. Ett normalt år bör den fungera 
som reproduktionslokal för groddjur som har en relativt snabb larvutveckling. 

Figur 1: Den befintliga dagvattendammen 2017-04-02. Mycket lågt vattenstånd. 

Bedömning och lagrum 
Den befintliga dammen har i dagsläget ett värde som lekplats för åtminstone vanlig 
groda samt vissa år åkergroda. Åkergrodan är sannolikt, tillsammans med vanlig padda, 
det groddjur med starkast population kring Ringsjön eftersom de gärna leker i grunda 
sjöstränder. Det är därför inte förvånande att arten noterades 2017 även om den inte 
observerades 2016. Sannolikt rör sig en hel del åkergrodor i området. Mindre 
vattensalamander använde dammen sannolikt som lekplats 2016 men om det blev någon 
lyckad reproduktion är tveksamt eftersom dammen, enligt uppgift, var helt uttorkad på 
sommaren. Vanlig padda noterades i dammen 2016 och kan också tänkas utnyttja den 
som lekplats men arten föredrar sannolikt den närbelägna Ringsjön. Dammen har så 
klart även värden för många andra vattenlevande organismer liksom ett värde för rening, 
flödesutjämning och rekreation.  

Artskyddsförordningen 
Groddjuren och kräldjuren som förekommer är fridlysta. För vanlig padda, mindre 
vattensalamander, vanlig groda och snok (som noterats av boende i området) gäller att 
man inte får: 

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och 

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. 

Det krävs alltså försiktighetsmått vid planering av arbeten t ex kring när dammen kan tas 
i anspråk. 



 PM sida 
 2017-04-04 3(6) 

Naturcentrum AB Jens Morin Tel: 010-220 12 15 
Strandtorget 3 jens.morin@naturcentrum.se www.naturcentrum.se 
444 30 Stenungsund 

Åkergroda kräver dessutom noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns 
upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet och det innebär att det är förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller 
alla levnadsstadier hos djuren. 

I det här fallet kommer man alltså skada artens reproduktionsplats. Kan man då utföra 
en förebyggande åtgärd som säkerställer tillgång till reproduktionsområde? I så fall kan 
man göra bedömningen att dispens inte krävs. Man måste också visa att man vidtar 
tillräckliga åtgärder för att man inte skadar eller stör åkergrodan enligt punkt 1-3 ovan. 

Förslag till skyddsåtgärder 
Skyddsåtgärder föreslås för både för att undvika skada på djur när dammen ska tas i 
anspråk/flyttas samt för att säkerställa tillgång till reproduktionsplats samt för att 
begränsa risk för skada på vandrande djur med den föreslagna detaljplanen.  

1. Nytt grodvatten  
Ett nytt grodvatten med avsevärt bättre potential för groddjur föreslås för att säkerställa 
att det finns kontinuerlig tillgång till småvatten som reproduktionsplats (översikt i figur 
2). Även om det för åkergrodans del mycket väl kan vara Ringsjön som drar till sig 
lekande djur. Småvattnet ska vid högvatten bli ungefär dubbelt så stort som den 
befintliga dagvattendammen. För arter som större och mindre vattensalamander innebär 
ett nytt småvatten med säker vattentillgång att populationerna kommer stärkas i området. 
Det nya småvattnet ligger i öppen tidvis hävdad mark idag och gränsar till äldre lövskog 
som även är föreslagen som Natura 2000-område. Uppväxt och övervintringsmiljöer 
kring den nya dammen är närmast optimala för groddjur med inslag av gömställen i form 
av stenrösen och nedfallen död ved, lokala fuktigare svackor och ängsmark med relativt 
varierad flora och rikt insektsliv. Utformningen ska göras med sikte på bästa 
förutsättningar för groddjur men med anpassningar för landskapsbild, säkerhet och 
enklast möjliga skötsel. Slänter ska göras flacka (1:8-1:20) och djupet tillräckligt för 
permanent vattenhållning utan att begränsa möjlighet till etablering av vattenväxter.  
Eventuella stenar som dyker upp i schakten kan både läggas i dammen för variation och 
gömställen samt snabbare uppvärmning när de solexponeras men också samlas i något 
röse i närområdet för att skapa goda övervintringsplatser. Anläggande bör utföras av 
entreprenör med mycket stor erfarenhet av att anlägga grodvatten och/eller byggledas av 
person med omfattande erfarenhet av att leda anläggande av grodvatten så vattnet blir 
optimalt anpassat. Se principförslag i plan och sektion i figur 3 och 4. 
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Figur 2: Placering och översiktlig utformning av nytt grodvatten knappt 300 m väster om den befintliga 
dagvattendammen. 

Figur 3: Principförslag i plan inklusive översiktlig sträckning för nedströms närmast belägna rörledning/dike. 
Sektionshänvisning, A-B hänvisar till illustration i figur 4. Föreslagna nivåer är antagna utifrån Lantmäteriets 
Laserscanning och anges i RH2000. 

Figur 4: Illustration över grodvattnets utformning i sektion A-B enligt figur 3. Utformningen ska vara väl 
anpassad till landskapsbilden och optimeras för groddjur genom extra flacka slänter och grundområden 
särskilt på norra sidan (där de är mest solexponerade). Södra sidan (B) kan tillåtas vara något ”brantare” ned 
mot ett djup som ingenstans bör överstiga 1,2 m men som ska säkerställa permanent vatten. Stenar kan med 
fördel läggas i vattenvolymen men helst inte utanför lågvattenområdet så eventuell skötsel med slåtter 
förenklas ner på slänterna under torra förhållanden. Målbilden är ett vegetationsrikt, solexponerat grunt och 
flackt småvatten. Föreslagna nivåer är antagna utifrån Lantmäteriets Laserscanning och anges i RH2000. 
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Detta nya vatten ska anläggas snarast möjligt så det fungerar väl som reproduktionsplats 
innan det befintliga vattnet tas bort. Det ska verifieras genom fältinventering av 
sakkunning att groddjur utnyttjar vattnet och att potentialen är tillräckligt god innan man 
tar bort det gamla.  

Innan anläggande ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till Länsstyrelsen för 
prövning av det nya vattnet. Eftersom floran i området hyser en del intressanta arter som 
t ex den fridlysta grönvit nattviol bör detaljplanering av schakt och fyllnad eventuellt 
anpassas efter fältinventering under juni månad. 

Alternativa placeringar som övervägts är t ex utvidgning av dike närmare fastigheten 
Sätofta 18:53 eller att använda en svacka ca 75 m öster om det nuvarande förslaget där 
en befintlig rörledning skulle kunna öppnas och dämmas upp. Båda dessa möjligheter ger 
sämre förutsättningar som grodvatten då genomströmningen av kallt vatten blir tämligen 
stor. Avståndet till den föreslagna dammen från den befintliga är relativt stort, men i 
beaktande av att hemområdet för åkergroda är stort (10-100 ha, enligt bilaga 4 i 
Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen, 2009) tillsammans med övriga 
betydande fördelar för groddjur bedöms detta sammantaget vara en mycket gynnsam 
lösning. 

2. Strategi för flytt av dagvattendamm och kringytor 
Den befintliga dammen ska tas i anspråk på sådant sätt att man inte riskerar att skada 
groddjur.  När man verifierat att det nya vattnet har tillräcklig potential kan man efter 
reproduktions- och yngelperioden för groddjur sänka av dagvattendammen helt. Har 
dammen sänkts av naturligt under sommaren bör åtgärder vidtas så den dräneras 
ordentligt och inte fylls på igen eftersom den då kan dra till sig diverse vattenlevande 
småkryp och även groddjur. Avsänkning, om dammen inte torkat ut spontant, bör inte 
utföras förrän i oktober månad eftersom t ex yngel av mindre vattensalamander kan vara 
kvar i vattnet länge. Schakt och fyllnad bedöms kunna utföras när som helst efter 
avsänkning. Övervintrande/vilande groddjur kan förekomma i botten av dammen eller 
gömda under stenrösen, upplag etc. vilket gör att det bästa är att dränera vattnet väl och 
röja upp arbetsområdet noggrant före omfattande schaktarbeten. 

3. Anpassningar intill ny dagvattendamm 
Det nya dagvattenmagasinet kommer utformas med fokus på det utökade behovet av 
flödesutjämning och huruvida det blir attraktivt för groddjur under vissa perioder är mer 
osäkert. Vissa år kommer säkert de vanligare groddjuren (som noterats i den befintliga 
dammen) att i olika grad utnyttja dagvattenmagasinet. För att begränsa risken att 
groddjur körs över föreslås därför att man etablerar hinder mot den föreslagna vägen 
utmed dagvattenmagasinets nordöstra sida. Hinder kan utformas på olika sätt men t ex 
några decimeters lodrät betong eller stenkant hindrar tämligen effektivt groddjuren. 
Passager under väg behövs inte eftersom intressanta groddjursmiljöer inte finns på 
nordöstra sidan av vägen. Hinder åt andra håll, där det också bitvis blir ökat inslag av 
hårdgjorda ytor bedöms inte relevant för de små mängder groddjur som det kan antas 
handla om. 
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4. Långsiktigt bevarande av det nya grodvattnet 
En skyddsåtgärd som planeras för att gynna groddjur ska självfallet så långt möjligt vara 
långsiktigt säkrad och fungerande. Ett nytt vatten på denna plats omfattas efter 
anläggande av de generella biotopskyddsbestämmelserna (småvatten under 1 ha i 
odlingslandskapet). Om inget annat fastställs berörs den även av 
strandskyddsbestämmelser vilket inför eventuella kommande exploateringsplaner i 
området kan vara relevant att utreda i dialog med Länsstyrelsen. Ett anlagt småvatten är 
också att betrakta som en vattenanläggning som därmed kräver tillstånd för att utrivas. 
Utöver dessa generella bestämmelser föreslås att kommunen åtar sig att sköta 
kringområdet runt dammen med slåtter eller bete samt att röja bort sly efter behov. Ett 
åtagande om miljöersättning för skötsel av våtmark inom Landsbygdsprogrammet skulle 
kunna vara aktuellt och omfattar i så fall 5 år i taget om man bedömer området kunna 
uppfylla kraven för åtagande och stöd (storleken kan vara för liten). Om småvattnet 
fungerar som det är tänkt kommer dessutom ett antal fridlysta arter att etablera sig och 
vattnet får därmed ytterligare stärkt skydd genom artskyddsförordningen, precis som den 
befintliga dagvattendammen. Arter som förväntas reproducera sig i det nya vattnet är 
åkergroda, vanlig groda, mindre vattensalamander och större vattensalamander. Större 
vattensalamander och dess har starkt skydd enligt art- och habitatdirektivet och har enligt 
detta ett sådant unionsintresse att särskilda bevarandeområden behöver utses (Natura 
2000-art). Arten finns upptagen i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. Fisk eller kräftor 
får inte introduceras i småvattnet och information om detta bör spridas till närboende. 

5. Uppföljning 
För att verifiera skyddsåtgärdernas effekt föreslås kvalitativ inventering av det nya 
grodvattnet varje år i minst 3 år efter anläggandet. Inventering kan utföras genom 2 
besök per vår med ambition att pricka in lek av åkergroda/vanlig groda samt 
salamandrar. Besöken kan kompletteras med besök för uppföljning av reproduktion 
under sommaren genom håvning. Uppföljning bör utföras av erfaren 
groddjursinventerare. 

Sammanfattande bedömning 
Det bedöms inte innebära någon risk för de lokala populationerna av varken åkergroda, 
vanlig groda, mindre vattensalamander, vanlig padda eller snok att den befintliga 
dagvattendammen tas bort om föreslagna skyddsåtgärder genomförs. Den befintliga 
dammen bedöms snarare, genom uttorkningskänsligheten, medföra en tydlig risk för 
särskilt mindre vattensalamander, kanske även åkergroda/vanlig groda som lockas att 
leka i vattnet som sedan torkar ut innan ynglen hinner metamorfosera till landfas. Den 
nya dammen kommer bli en bra reproduktionslokal för groddjur om den utförs enligt 
förslaget. Sammantaget bedöms skyddsåtgärderna därmed bidra till att stärka 
populationerna av groddjuren i området samtidigt som risken för skada på enskilda djur 
undviks. 
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1 BAKGRUND 

Sätoftaskolan i Höörs kommun ska byggas ut med en förskola enligt 

detaljplan för Sätofta 18:54 m fl i Höör. I situationsplanen finns en angiven 

yta för fördröjning av dagvatten. WSP har fått uppdraget av Höörs kommun 

att utföra en dagvattenutredning för att utreda fördröjningskapaciteten för den 

angivna ytan och även ge förslag på utformning för dagvattenhanteringen. 

1.1 UNDERLAG 

Följande underlag har tillhandahållits av beställaren: 

 Översiktligt projekterings PM Geoteknik 

 Översiktlig markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) 

 Dagvattenpolicy för Höörs kommun 

 Planbeskrivning för Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter ”ny 

förskola vid Sätoftaskolan”, i Höör 

 Ritningar: 

- Ritning diken kopplade till LOD väster om Sätoftaskolan 

(Omläggning av dagvattenledning i Sätofta) 

- Ritning LOD damm vid Sätoftaskolan 

- Illustrationskarta 

- Drift- och anläggningsytor_Satofta forskola mm 

 DWG-filer: 

- Grundkarta 

- Illustrationsplan 

- VA-karta 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 PLANOMRÅDET 

Området för detaljplanen ligger i södra Höör, nära östra Ringsjöns norra 

strand, enligt Figur 1. Utklippet ur illustrationsplanen i Figur 2 visar den 

nytillkomna byggnaden, ytan för dagvattenhantering och angränsande 

befintliga fastigheter.  
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Figur 1 Planområdets placering i förhållande till centrala Höör. 

2.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Recipienten Östra Ringsjön uppnår ej god kemisk ytvattenkvalitet. Detta 

beror på för höga halter av kvicksilver och Bromerad difenyleter. Då 

förekomsten av dessa ämnen beror till stor del på luftnedfall är ämnena 

undantagna från kvalitetskravet att uppnå god kemisk status. Övriga 

prioriterade ämnen Kadmium, Bly och Nickel har uppmätts i halter som ligger 

under de värden som tillåts enligt miljökvalitetsnormerna.  
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Figur 2 Situationsplan för området med planerad dagvattendamm väster om 
skolområdet. Tillkommande förskolebyggnad visas i orange. 

2.3 GEOHYDROLOGI 

Enligt erhållet projekteringsPM anges det att förutsättningar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten kan finnas då grundvattenytan ligger relativt 

djupt och dominerande jordart är sandmorän.  

Vid en geohydrologisk undersökning utförd av Sweco under hösten 2016 

uppmättes stabila grundvattennivåer på 1,7 – 2,7 m under markytan i 

området. Figur 3 visar ett urklipp från en ritning över jordprovpunkter i 

området. Den grundvattenmätning som gjorts närmast dammen är markerad 

i figuren. Nivåer varierar dock med årstiderna så för att få en säkrare bild av 

vilka nivåer som kan förväntas krävs kontinuerliga mätserier över en längre 

period.  
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Figur 3 Ritning över mätpunkter där jordprover har tagits. Den markerade punkten är 
den av punkterna där en grundvattennivå har kunnat mätas in som ligger närmst den 
planerade dammen. 

2.4 TOPOGRAFI 

Befintliga höjdkurvor i området visas i Figur 4 tillsammans med uppskattade 
rinnpilar. Från den västra delen av planområdet finns en naturlig riktning för 
markavrinning åt sydväst. 

Inmätt GV-nivå: 

+62,4 m 
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Figur 4 Utredningsområdets gränser i rosa med uppskattade rinnvägar i grönt baserat 
på givna höjdkurvor i området. 

2.5 FÖRDRÖJNING I SITUATIONSPLAN 

Den yta som har avsatts för fördröjning av dagvatten i situationsplanen 

rymmer en dagvattendamm av form och utbredning enligt Figur 5. Enligt 

nedan givna förutsättningar har en reglervolym beräknats till 194 m3 och en 

total volym från botten till släntkrön beräknats till 295 m3. 

 Yta ca 460 m2 

 Slänter 1:5 

 Reglerdjup 0,6 m 

 Totalt djup (upp till släntkrön) 0,78 m 



 
 

 

 
Sätofta skola • Dagvattenutredning | 9 

 

Figur 5 Yta avsatt för dagvattenfördröjning enligt situationsplanen. Dagvattendammen 
placeras mellan ny väg och två befintliga fastigheter. Den röda heldragna linjen 
markerar en anslutande ledning från ett dike västerifrån. 

2.6 ANSLUTNINGSPUNKT OCH BEFINTLIG 
ANLÄGGNING 

En befintlig dagvattendamm norr om den planerade dammen är idag kopplad 

till en ledning som leds genom en lokalgata mellan befintliga fastigheter, förbi 

Nybyvägen och ut i Ringsjön i ett utlopp ca 200 m söder om befintlig damm. 

Den befintliga dammen och dess anslutning till ledningen i gatan syns i Figur 

5, hit avvattnas en av de befintliga skolbyggnaderna och ett dike västerifrån. 

Den befintliga dammen tas bort och ersätts med den planerade 

fördröjningsdammen. Den nya dammen ansluts till den befintliga ledningen 

från sitt sydvästra hörn via en brunn, enligt skissen i Figur 6. Ledningen är en 

betongledning av dimension 400, dess kapacitet har uppskattats enligt 

värdena listade nedan, råhetstalet har valts till ett högt värde för marginaler i 

beräkningen. Den uppskattade kapaciteten tar däremot inte hänsyn till en 

minskning i dimension i ledningen under Nybyvägen, denna kan innebära att 

den verkliga kapaciteten är mindre än den uppskattade. 

 Innerdiameter 400 mm 

 Lutning 0,5 % 

 Råhetstal K=5  

 Kapacitet 120 l/s 
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Figur 6 Skiss över dammens anslutning till den befintliga ledningen med utlopp i 
Ringsjön. 

3 DAGVATTENFLÖDEN 

Beräkningar har gjorts för dimensionerande flöden vid ett 20-årsregn enligt 

Dahlström (2010) med pålagd klimatfaktor 1,25. 

Figur 7 visar vilka ytor från området som har räknats in i flödesberäkningar 

från avrinning. Parkeringsområdet i östra delen har uppskattats avvattnas till 

75 % västerut och 25 % österut. Ytavrinningen från området har därefter 

beräknats med avrinningskoefficienter enligt Tabell 1. Här redovisas även de 

framräknade reducerade ytorna. Flöden tillkommer även från en befintlig 

skolbyggnad utifrån området.  

Tabell 1 Beräknade reducerade ytor som avvattnas till dammen tillsammans med 
använda avrinningskoefficienter. 

Typ av yta Avrinningskoefficient Area (ha) Reducerad 

area (ha) 

Tak 0,9 0,35 0,32 

Asfalt 0,8 0,64 0,51 

Skolgård 0,3 0,11 0,03 

Grönyta 0,1 0,07 0,01 

Totalt  1,17 0,87 
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Figur 7 De ytor från planområdet som har medräknats i avrinningsflöden har 
markerats i figuren. Orange visar tak, röd markerar skolgård, grå markerar asfalt. Av 
parkeringsytan öster om skolan har 75 % räknats in. En befintlig skolbyggnad utanför 
planområdet kommer också avvattnas till dammen och har räknats med i totalt flöde.  

 

Den totala reducerade ytan ger upphov till flödet 312 l/s vid ett 20-årsregn 

med 10 min varaktighet.  

Den dimensionerande varaktigheten för fördröjning av ett 10-årsregn uppgår 

till 1 timme. Om det tillåtna utflödet väljs som 32 l/s krävs en 

fördröjningsvolym på 193 m3 vilket ryms inom den beräknade volymen hos 

den planerade fördröjningsdammen. Det rekommenderade utflödet från 

dammen är alltså 32 l/s. Dammens kapacitet skulle kunna utökas ytterligare 

om det tillåtna flödet ökas. 

För en extremregnssituation har dammens fördröjningskapacitet undersökts 

då hela volymen upp till släntkrön räknas med. Släntkrönets lägsta nivå har 

här antagits till +63,0 m. Denna volym uppgår till 300 m3 och har kapacitet att 

fördröja ett 100-årsregn om ett utflöde på 145 l/s tillåts. Kapaciteten på 

anslutande ledning har enligt ovan uppskattats till ca 120 l/s vilket innebär att 

det inte finns kapacitet i dammen att utforma utloppet för att fördröja ett 100-

årsregn. Vid extremt stora regn kommer avrinning från den översvämmade 

dammen behöva ske ytledes söderut.  

Som jämförelse har även kapaciteten att fördröja ett 10-årsregn beräknats 

för den totala volymen, då räcker ett tillåtet utflöde på 10 l/s för att önskad 

kapacitet ska uppnås. Det rekommenderade utflödet 32 l/s motsvarar i sin tur 

en fördröjningskapacitet då hela volymen räknas in som kan fördröja ett 20-

årsregn men som inte räcker till att fördröja ett 30-årsregn.  

4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

De planerade förändringarna inom planområdet innebär utökade hårdgjorda 

ytor i form av främst tak och parkeringsytor. Denna typ av ytor bidrar till en 
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viss belastning av föroreningar i form av exempelvis bly, zink, cadmium och 

olja. Det är därför rekommenderat att dagvattnet genomgår rening innan det 

släpps ut i sjön. En våt damm bidrar enligt stormtac till att reducera 

föroreningar enligt tabellen nedan. Då området dessutom har goda 

förutsättningar för infiltration och de trafikerade ytorna inom området är 

placerade i anslutning till grönytor kan dagvatten avledas hit och föroreningar 

fastläggas i marken.  

Tabell 2 Reduktion av förorenande ämnen i en våt damm enligt Stormtac.  

 Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 

% 75 60 55 80 60 85 30 80 80 70 75 

5 UTFORMNING 
DAGVATTENHANTERING 

5.1 SEKTION DAMM 

Föreslagna sektioner av den planerade dammen ges av Figur 8 och Figur 9. 

En högvattenyta har tagits fram av Mittskåne vatten baserat på att 

anslutande ledningar till den befintliga dammen inte ska dämmas upp när de 

leds till den nya fördröjningen. Denna nivå kan komma att höjas vid 

noggrannare undersökningar i detaljprojekteringsfasen. Bottennivån har valts 

till samma som den befintliga dammen. Om en större fördröjningsvolym 

önskas skulle dammen kunna göras djupare. Ett reglerdjup på 0,6 m ges av 

föreslagna nivåer. Ett strypt utlopp placeras i höjd med botten och ett 

nödavlopp placeras i nivå med högvattenytan. För de redovisade sektionerna 

blir skillnad i höjd mellan högvattenyta och markhöjd som minst 0,95 m. Den 

lägsta höjd som mätts in runt dammen är 63,1 m i det sydvästra hörnet vid 

utloppet, denna ligger ca 0,3 m över högvattenytan. Här kan man skydda 

angränsande fastigheter genom att anlägga någon form av flödesbarriär 

längs fastighetsgränsen. Alternativt kan slänterna göras lite brantare här för 

att få plats med en förhöjd kant på dammen. Släntkrönet föreslås få en lägsta 

nivå +63, 0 m i det sydvästra hörnet, för att ytlig avledning ska ske söderut 

bör släntkrönet ges en högre höjd runt resten av dammen. 
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Figur 8 Figuren visar en uppskattad utbredningsyta baserat på att en slänt på 1:5 ska 
få plats, blå linje markerar högvattenytan och röd linje markerar släntkrön. Sektion A 
och B har markerats.  

 

 

Figur 9 Föreslagna sektioner A och B. 0,6 m reglernivå ger marginal till befintliga 
höjder som för sektionen ligger 0,95 m över högvattenytan. 

 

De grundvattennivåer som har uppmätts nära platsen har nått upp till 62,4 m 

under hösten. Mätpunkten som finns markerad i Figur 3 ligger en bit norr om 

platsen för den planerade dammen där befintlig markhöjd är ca +64 m. Det 

är därför svårt att garantera fördröjningsvolymen för dammen. Vanligtvis är 

grundvattennivån som lägst på sommaren då risken för stora regn är som 

störst. I det aktuella fallet ligger området nära Ringsjön vars nivå är reglerad 

och därmed inte följer naturliga fluktuationer. Sjöns möjliga inverkan på 

grundvattennivåer i området gör det tveksamt att anta att 

grundvattennivåerna är som lägst på sommaren utan att göra 

kompletterande undersökningar av grundvattenytans nivåer. För att 
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garantera dammens fördröjande effekt kan den behöva anläggas som en tät 

damm.   

5.2 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE 

Då marklagrenas genomsläpplighet är god i området bör grönytor användas 

för lokal infiltration av dagvatten. Takvatten från skolbyggnaden kan ledas 

ner i grönytor i anslutning till byggnaden. Parkeringsytor kan avvattnas till 

anslutande grönområden. Gator kan även avvattnas till exempelvis 

makadamstråk som dräneras till dagvattensystemet om 

infiltrationskapaciteten inte räcker till. Dessa åtgärder bidrar med rening av 

dagvatten genom fastläggning av föroreningar i växtlighet och i marken. 

Åtgärderna frigör även ytterligare kapacitet i dammen vilket minskar risken 

för överbelastning och översvämning från dammen till anslutande gata och 

fastigheter. 

5.3 FLÖDESVÄGAR VID EXTREMA REGN 

Den föreslagna dammsektionen innebär en extra fördröjningskapacitet då 

dammen vid 20-årsregnet ännu inte fylls upp till kanten. Vid ett tillräckligt 

stort regn kommer dock dammen att fyllas och områdets avrinning kommer 

att behöva avledas genom området ner mot sjön. Utformningen av området 

måste då säkerställa att vatten inte rinner in mot byggnader på tomterna. För 

detta föreslås nedan beskrivna åtgärder som även illustreras i Figur 10. 

Fastigheter som angränsas till dammens sydvästra hörn bör ges extra skydd 

i form av flödesbarriärer som säkerställer att vatten rinner ut mot vägen och 

inte in mot byggnaderna.  

Enligt befintlig höjdsättning ligger norra delen av vägen mellan fastigheterna 

initialt lite nedsänkt vilket bildar ett naturligt rinnstråk mellan fastigheterna. 

Väster om vägen är marginalerna dock dåliga med fastigheter som ligger lite 

lägre eller på ungefär samma nivå som vägen, detta innebär en risk för att 

vatten kommer rinna hit vid stora regn. Det rekommenderas därför att 

anlägga någon form av flödesbarriär mellan gata och fastighet om det inte 

redan finns i dagsläget.  

Vidare bör rinnvägar från skolområdet utformas för att även skydda 

fastigheten öster om gatan. Cykel/gång-stråket väster om den södra 

parkeringen kan anläggas som något nedsänkt för att skapa en rinnväg här 

från skolgården ner till Nybyvägen.  

Nybyvägen är utformad med tvärfall vilket hindrar mindre flöden från att rinna 

av vägen mot sjön. Detta innebär ett visst skydd av fastigheterna söder om 

vägen. Vid extremflöden däremot kommer detta förmodligen inte räcka som 

skydd, därför rekommenderas här att flödesbarriärer anläggs med släpp i 

punkter där vattnet kan tillåtas rinna utan risk för skada på byggnader. 
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Figur 10. Rekommenderade åtgärder för att säkerställa rinnvägar mot sjön vid 
extremregn. 
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 
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Dnr KSF 2015/393 

§ 236 Planuppdrag för Campus Sätofta 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdrag lämnas för ny detaljplan med syfte att utveckla Campus Sätofta enligt barn- 
och utbildningsnämndens behov. Det tidigare planarbetet för ny förskola i Sätofta avslutas 
därmed. 

2. Planarbetet ska inledas med ett planprogram som beskriver mål och utgångspunkter 
för detaljplanen och vilka alternativ som finns inför det fortsatta planarbetet. 

3. Planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 13 april 2015 uttalat att Sätoftaskolan 
behöver utvecklas med: 

• Fler förskoleplatser i Sätoftaområdet, totalt 8 avdelningar 

• Fler klassrum för skolverksamhet 

• Lokaler för särskolan 

• Kök dimensionerat för att leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet 

• Matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel 

• Musiksal i ordinarie lokaler 

• Anpassning av idrottshall, omklädningsrum och förråd 

• Arbetsrum för personal 

• Skolbibliotek, eventuell integrerat med folkbibliotek 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2015 beslutat att Sätoftaskolans framtida 
lokalförsörjning ska utredas med utgångspunkt i BUNs önskemål. Kommundirektören fick 
i uppdrag att formera en projektledningsgrupp för ärendet. Nu fråga om planarbetet som 
är en del av projektet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-26 § 261 
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2. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten 2015-10-07 
_____ 
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Dnr KSF 2015/393 

§ 32 Godkännande av detaljplan för samråd, 
Sätofta 18:54 m fl fastigheter ”ny förskola 
vid Sätoftaskolan” i Höör. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna detaljplanen för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:54 m.fl., för 
samråd. 

2. Plankostnader ska ingå i samband med att Höörs fastighets AB köper marken som ska 
tillföras skolfastigheten. 

Ärendebeskrivning 
Ett samrådsförslag till detaljplan har tagits fram som utformats efter planuppdrag 2015-
11-09 § 236 och enligt planprogrammet som ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett 
dialogmöte har hållits om innehållet i planprogrammet den 15 juni i Sätoftaskolans matsal 
då den planerade förskolans läge i 1 och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades 
ut. Svaren på enkäterna biläggs ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor 
på Sätoftaskolan. Skriftliga inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över 
planprogrammet. 

Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn 
samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. 
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis 
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för 
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all 
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och 
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och 
förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek. 

Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av 
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd 
mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med 
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och 
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om 
ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av 
Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta 
18:54. 

En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer 
behövas och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan 
byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av 
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föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första 
etapp, tills behov finns att bygga ut den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster 
1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer parkeringen till förskolan att flyttas. 
Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa 
bilvägen. Även den östra befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas 
ut och förändras för att möjliggöra tillräckliga parkeringar och transporter, bland annat 
behövs en vändplats för lastbilar intill det nya köket. 

Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i 
avsikt att möjliggöra flexibel användning. Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter 
och skrivelse från förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är att den nya 
förskolan ska uppföras i 1 plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan kan byggas 
i en större del av det område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i framtiden. 
Dock undantas ett område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1-plan i avsikt att 
hålla respektavstånd till angränsande bostad/vård. 

Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med 
dagvattendamm, gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman 
hela skolområdet och intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder 
inom ”kryssmark” som betecknar mark där förråd får förläggas men inte uppförande av 
själva huvudbyggnaden. Gällande detaljplaner anger enskilt huvudmannaskap. Förslaget 
är att ändra till kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken då den avses 
vara, och är till nytta, för mer än själva skolan. 

Beslutsunderlag 
1. 1_Plankarta med planbestämmelser 20170213.pdf 
2. 2_Illustrationskarta 20170213.pdf 
3. 3_Plan- och genomförandebeskrivning 20170213_L.pdf 
4. <!-- 8. File -->4_Grundkarta 20170117.pdf 
5. <!-- 8. File -->5_Samrådsredogörelse, inkomna skrivelser angående 
planprogrammet_Utkast a.pdf 
6. 6_Planprogram_20160607.pdf 
7. 7_Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 2016_06_15.pdf 
8. 8_Kommentarer angående den blivande förskolebyggnadens utformning på 
Sätoftaområdet_2016_11_01_förskolechef o rektor.pdf 
9. Tjänsteskrivelse_Ksau_2017-01-30 Godkännande för samråd.pdf 
10. 10_Översiktlig Miljöteknisk markundersökning och Geoteknik 20161222.pdf 
11. 11_160607_Trafikutredning Sätofta Campus.pdf 
12. 12_Rapport_Naturvärdesbedömning_20160425.pdf 
13. 13_Rapport_Översiklig MUR med bilagor 2016-10-21.pdf  
14. 14_Rapport:Översiktlig ProjPM Geoteknik 2016-10-21.pdf  
15. 15_Trafikutredning Tyrens 2016-06-07.pdf 
16. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 (2017-01-30 KSAU §16).doc 
_____ 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-05-15  1 (3) 
    

KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KSF 2015/393 

§ 116 Godkännande av detaljplan för 
granskning, Sätofta 18:54 m.fl. fastigheter 
”ny förskola vid Sätoftaskolan” i Höör  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna detaljplanen för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:53 m.fl., för 
granskning. 

2. Att behovsbedömningen är att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan och att en 
MKB, miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas 

3. Plankostnader ska ingå i samband med att Höörs fastighets AB köper marken som ska 
tillföras skolfastigheten. 

4. Exploateringsavtal ska upprättas mellan Höörs fastighets AB och Höörs kommun och 
exploateringsavtalet ska antas innan detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 KS §32 att godkänna planförslaget för samråd. 
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 . 
Vid samrådsmötet den 27 februari deltog 35 personer, föräldrar, elev, grannar samt 
tjänstemän/anställda, representant från HFAB och politiker. Minnesanteckningar bifogas 
ärendet. Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag 
och privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så 
erfodras. Planbeskrivning och plankarta har reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i 
samrådsredogörelsen. Dagvattenutredning och utredning gällande naturdamm samt 
dokumentation av gödsellada har utförts under vintern/våren inför granskningen. 

Planuppdrag lämnades av KS 2015-11-09 § 236 som innebar att detaljplanen skulle 
inledas med ett planprogram vilket ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett dialogmöte 
har hållits den 15 juni 2016 i Sätoftaskolans matsal då den planerade förskolans läge i 1 
och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades ut. Svaren på enkäterna biläggs 
ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor på Sätoftaskolan. Skriftliga 
inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över planprogrammet. 

Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn 
samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. 
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis 
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för 
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all 
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och 
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och 
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förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek. 

Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av 
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd 
mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med 
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och 
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om 
ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av 
Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta 
18:54. 

En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer 
behövas och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan 
byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av 
föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första 
etapp, tills behov finns att bygga ut den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster 
1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer parkeringen till förskolan att flyttas. 
Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa 
bilvägen. Även den östra befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas 
ut och förändras för att möjliggöra tillräckliga parkeringar och transporter, bland annat 
behövs en vändplats för lastbilar intill det nya köket. 

Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i 
avsikt att möjliggöra flexibel användning, ev. kan gödselladan också användas som förråd 
eller liknande. Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter och skrivelse från 
förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är att den nya förskolan ska uppföras i 1 
plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan kan byggas i en större del av det 
område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i framtiden. Dock undantas ett 
område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1-plan i avsikt att hålla 
respektavstånd till angränsande bostad/vård. 

Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med 
dagvattendamm, gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman 
hela skolområdet och intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder 
inom ”kryssmark” som betecknar mark där förråd får förläggas men inte uppförande av 
själva huvudbyggnaden. Gällande detaljplaner anger enskilt huvudmannaskap. Förslaget 
är att ändra till kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken då den avses 
vara, och är till nytta för mer än själva skolan. 

Yrkanden 

Fredrik Hanell (MP) och Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
1_Plankarta_20170515.pdf 
2_Illustrationskarta_20170515.pdf 
3 Planbeskrivning_Granskning_20170515.pdf 
4_Grundkarta_20170117 
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5_Samrådsredogörelse 20170515.pdf 
6_Minnesanteckningar samrådsmöte 20170227 
7_Planprogram_20160607 
8_Samrådsredogörelse planprogrammet 20170213 
9_Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 20160615 
10_Kommentarer angående den blivande förskolebyggnadens utformning_förskolechef o 
rektor 20161101 
11_Översiktlig Miljöteknisk markundersökning_och Proj PM Geoteknik_Sweco 20161222 
12_Naturvärdesbedömning_o PM forslag till skyddsatgarder_Naturcentrum 
      AB_20160425_20170405 13_Trafikutredning  PM_Tyrens_20160607 
14_Dagvattenutredning_Wsp_20170418 
15_Gödselladan_Byggvalvet AB 
16_Kommunstyrelsen, Planuppdrag 2015-11-09 § 236 
17_Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 § 16  
18_Kommunstyrelsen, beslut om samråd 2017-02-13 § 32  
19_Tjänsteskrivelse, förslag till godkännande inför granskning 
20_Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §160).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2015/393

Godkännande av detaljplan inför antagande
Sätofta 18:54 m fl. fastigheter ”ny förskola vid 
Sätoftaskolan" i Höör

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen och föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta 
detaljplanen 

1. att godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2017-08-14 
2. att behovsbedömningen är att planen inte har betydande miljöpåverkan och att en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas
3. att anta detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter ”ny förskola vid Sätoftaskolan" i 

Höör”, Höörs kommun, Skåne län, upprättad 2017-05-15, rev. 2017-08-14 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om granskning 2017-05-15 §116. Granskningshandlingarna har varit 
utställda i kommunhuset och på www.hoor.se under tiden 22 maj t.o.m 12 juni 2017. 
Utställningen föregicks av kungörelse i Skånskan och Lokaltidningen lördagen den 20 maj. Ett 
granskningsutlåtande har upprättats som redovisar inkomna synpunkter som inte blivit helt eller 
delvis tillgodosedda under hela planprocessen. 8 st nya yttranden inkom under granskningen 
varav 3 st med synpunkter. 6 st grannar har synpunkter som helt eller delvis inte tillgodosetts 
under planprocessen. Sedan kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 har yttrande inkommit 
från Mittskåne vatten.

Detaljplanen har tidigare varit utställd för samråd 2017-02-16– 2017-03-09 . Vid samrådsmötet 
på Sätoftaskolan den 27 februari 2017 deltog 35 personer, föräldrar, elev, grannar samt 
tjänstemän/anställda, representant från HFAB och politiker. Skriftliga yttranden som inkommit 
under granskningen och de som kvarstår från samrådet från myndigheter, ledningsdragande 
företag och privatpersoner har sammanställts i ett granskningsutlåtande och kommenteras där 
så erfordras. 

Inför granskningen gjordes en dagvattenutredning och en utredning gällande naturdamm som 
kompensation för en befintlig dagvattendamm som behöver tas bort. En gödsellada, tillhörande 
gården med stenlänga intill Nybyvägen ska bevaras och en röd trälada i väser avses rivas. En 
gödsellada dokumenterades inför granskningen. Plankartan kompletterades med u-område för 

http://www.hoor.se/
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E.ON:s hög- och lågspänningskablars planerade och befintliga läge i mark.

Planuppdrag lämnades av KS 2015-11-09 § 236 som innebar att detaljplanen skulle inledas med 
ett planprogram vilket ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett dialogmöte har hållits den 15 
juni 2016 i Sätoftaskolans matsal då den planerade förskolans läge i 1 och 2 plan visades i 
terrängen och enkäter delades ut. Svaren på enkäterna biläggs ärendet liksom en skrivelse från 
förskolechef och rektor på Sätoftaskolan. Skriftliga inkomna synpunkter redovisas i 
samrådsredogörelse över planprogrammet.

Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn samt 
för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. Planarbetet 
bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis beskrev mål och 
utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för skolverksamhet, 
lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all verksamhet inom 
Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel, musiksal i ordinarie 
lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och förråd, arbetsrum för personal samt 
ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek.

Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av 
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd mark, 
Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med 
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och 
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om ingår. I 
detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av Bosjökloster 1:270 samt 
Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta 18:54. 

En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer behövas 
och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan byggs ut fram 
till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av föräldrar vid hämtning och 
lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första etapp tills behov finns att bygga ut 
den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster 1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer 
parkeringen till förskolan att flyttas till läge i norr inom planområdet. Avsikten är att barn och 
föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa bilvägen. Även den östra befintliga 
tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas ut och förändras för att möjliggöra 
tillräckliga utrymmen för parkeringar och transporter, bland annat behövs en vändplats för 
lastbilar intill det nya köket.

Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i avsikt att 
möjliggöra flexibel användning, ev. kan gödselladan också användas som förråd eller liknande. 
Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter och skrivelse från förskolechef och rektor och 
samtliga pedagoger är att den nya förskolan ska uppföras i 1 plan. Detaljplaneförslaget 
möjliggör även att 2-plan kan byggas i en större del av det område som bildar förskoletomt om 
behov skulle finnas i framtiden. Dock undantas ett område intill vårdhemmet i öster där det 
enbart tillåts 1-plans komplementbyggnader i avsikt att hålla respektavstånd till angränsande 
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bostad/vård.

Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med område i väster 
avsatt för fördröjning av dagvatten, gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen 
knyter samman hela skolområdet och intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och 
mopeder. Ny gång- och cykelväg planeras även till idrottsplatsen. Kommunalt huvudmannaskap 
anges för den allmänna platsmarken då den avses vara, och är till nytta för mer än själva skolan.

Beslutsunderlag
1. Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling 2017-05-15, rev. 2017-08-

14
2. Illustrationskarta, antagandehandling 2017-05-15, rev. 2017-08-14
3. Planbeskrivning, antagandehandling 2017-05-15, rev. 2017-08-14
4. Granskningsutlåtande, antagandehandling 2017-08-14
5. Grundkarta
6. Fastighetsförteckning
Bilagor:
7. Översiktlig Miljöteknisk markundersökning och Geoteknik, Sweco 20161222
8. Trafikutredning, Tyréns 2016-06-07
9. Naturvärdesbedömning 2016-04-25 och Skyddsåtgärder, Naturcentrum AB 2017-

04-04
10. 10_Dagvattenutredning, Wsp 20170418
11. KS, planuppdrag 2015-11-09 § 236
12. KS, beslut om samråd 2017-02-13 § 32
13. KS, beslut om granskning 2017-05-15 KS §116
14. KSau, godkännande inför antagande 2017-06-19 §241
15. Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, Anneli Andersson planarkitekt

Anneli Andersson, planarkitekt 2017-07-27
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Dnr KSF 2015/393

§ 211 Godkännande av detaljplan inför 
antagande av detaljplan för Sätofta 18:54 
m.fl. fastigheter ”Ny förskola vid 
Sätoftaskolan”

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2017-08-14.

2. Behovsbedömningen är att planen inte har betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas.

3. Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter ”ny förskola vid Sätoftaskolan” i Höör”, 
Höörs kommun, Skåne län antas, upprättad 2017-05-15, reviderad 2017-08-14. 

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta:

Detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl. fastigheter ” Ny förskola vid Sätoftaskolan” godkänns 
och antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om granskning 2017-05-15 §116. Granskningshandlingarna 
har varit utställda i kommunhuset och på www.hoor.se under tiden 22 maj t.o.m 12 juni 
2017. Utställningen föregicks av kungörelse i Skånskan och Lokaltidningen lördagen den 
20 maj. Ett granskningsutlåtande har upprättats som redovisar inkomna synpunkter som 
inte blivit helt eller delvis tillgodosedda under hela planprocessen. 8 st nya yttranden 
inkom under granskningen varav 3 st med synpunkter. 6 st grannar har synpunkter som 
helt eller delvis inte tillgodosetts under planprocessen. Sedan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-06-19 har yttrande inkommit från Mittskåne vatten.

Detaljplanen har tidigare varit utställd för samråd 2017-02-16– 2017-03-09 . Vid 
samrådsmötet på Sätoftaskolan den 27 februari 2017 deltog 35 personer, föräldrar, elev, 
grannar samt tjänstemän/anställda, representant från HFAB och politiker. Skriftliga 
yttranden som inkommit under granskningen och de som kvarstår från samrådet från 
myndigheter, ledningsdragande företag och privatpersoner har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande och kommenteras där så erfordras.

Inför granskningen gjordes en dagvattenutredning och en utredning gällande naturdamm 
som kompensation för en befintlig dagvattendamm som behöver tas bort. En gödsellada, 
tillhörande gården med stenlänga intill Nybyvägen ska bevaras och en röd trälada i väser 
avses rivas. En gödsellada dokumenterades inför granskningen. Plankartan 
kompletterades med u-område för E.ON:s hög- och lågspänningskablars planerade och 
befintliga läge i mark.
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Planuppdrag lämnades av KS 2015-11-09 § 236 som innebar att detaljplanen skulle 
inledas med ett planprogram vilket ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett dialogmöte 
har hållits den 15 juni 2016 i Sätoftaskolans matsal då den planerade förskolans läge i 1 
och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades ut. Svaren på enkäterna biläggs 
ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor på Sätoftaskolan. Skriftliga 
inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över planprogrammet.

Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn 
samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. 
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis 
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för 
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all 
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och 
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och 
förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med 
folkbibliotek.Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är 
en del av översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, 
kommunägd mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen 
stämmer även med Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan 
från 1992-03-27 och detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också 
idrottsplanen nordväst om ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och 
en mindre del av Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga 
skolfastigheten, Sätofta 18:54. En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom 
utvecklingsområdet kommer behövas och planeras enligt trafikutredning väster om 
stenladan intill Nybyvägen. Gatan byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med 
vändslinga som ska användas av föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas 
utbyggnaden av gatan i en första etapp tills behov finns att bygga ut den vidare till 
fastigheten i nordväst, Bosjökloster 1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer 
parkeringen till förskolan att flyttas till läge i norr inom planområdet. Avsikten är att barn 
och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa bilvägen. Även den östra 
befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas ut och förändras för att 
möjliggöra tillräckliga utrymmen för parkeringar och transporter, bland annat behövs en 
vändplats för lastbilar intill det nya köket.Stenladan föreslås för skolverksamhet, 
förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i avsikt att möjliggöra flexibel användning, 
ev. kan gödselladan också användas som förråd eller liknande. Synpunkter framförda vid 
dialogmötet, enkäter och skrivelse från förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är 
att den nya förskolan ska uppföras i 1 plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan 
kan byggas i en större del av det område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i 
framtiden. Dock undantas ett område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1-
plans komplementbyggnader i avsikt att hålla respektavstånd till angränsande 
bostad/vård.Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur 
med område i väster avsatt för fördröjning av dagvatten, gata, parkering och gång- 
cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman hela skolområdet och intill gångcykelvägen 
föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder. Ny gång- och cykelväg planeras även till 
idrottsplatsen. Kommunalt huvudmannaskap anges för den allmänna platsmarken då den 
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avses vara, och är till nytta för mer än själva skolan.
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