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Tidplan
Planprocessen sker med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 7 §.
och beräknas fortgå enligt följande:
Samråd planprogrammet
Samråd detaljplanen
Granskning
Antagande (KF)
Laga kraft

sommaren 2016
vintern 2017
våren 2017
sommaren 2017
sommaren- hösten 2017

Antagande

Samråd
Uppdrag

Laga kraft
Planprogram

Granskning

Läshänvisning

En detaljplan är ett juridiskt gällande dokument för hur och var bebyggelse, utemiljö, vägar mm får
ske. Det är plankartan med planbestämmelser som är det juridiska dokumentet, men för att få all
information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med denna beskrivning som
hör till ärendet. Utredningar har också tagits fram tillhörande detaljplanen. Vilka de är anges på
framsidan. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets samt redovisa planens
syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar.
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Figur 2. Planområdet /Sätoftaskolans läge i förhållande till Höörs centrum och järnvägsstationen.
Det finns busshållplats (Ringbuss 445) intill Sätoftaskolan vid Nybyvägen och det finns även ett väl utbyggt
gång- cykelnät mot målpunkten.

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av förskola med 8 avdelningar för pedagogisk verksamhet där utemiljön, som har stor betydelse för barns lek, lärande och utveckling, tillgodoses genom att
tillräckligt stor friyta kan avgränsas fysiskt. Andra funktioner som ska tillgodoses är bland annat en
gemensam matsal och ett tillagningskök för hela Sätoftaskolan.
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Planen innefattar infrastruktur med en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg till skolområdets västra
del från Nybyvägen. Gång- och cykelväg utmed tillfartsvägen leder vidare genom skolområdet och
sammanlänkar området med gång- och cykelvägen utmed Nybyvägen vid östra infarten. Detaljplanelagd mark för Sätoftaskolan utvidgas och till viss del ändras gällande detaljplaner.
I väster omfattar detaljplanen ett område som inte tidigare varit detaljplanelagt med en äldre nedlagd gård samt obebyggd mark i området från Nybyvägen norrut mot högstadieskolan (se foton,
figur 3 och 4).

Nybyvägen

Figur 3 och 4. Den nya förskolan placeras i området mellan högstadieskolan och Nybyvägen.

Mål
Enligt kommunstyrelsens beslut ska detaljplanen möjliggöra följande funktioner inom Sätofta skolområde.
•

en förskola i 8 avdelningar

•

fler klassrum för skolverksamhet

•

lokaler för särskola

•

kök dimensionerat för att leverera mat till all verksamheter 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

I kommunens fyra mål för mandatperioden 2014-2018 som gäller för all verksamhet, svarar utbyggnaden tydligast mot uppfyllande av målet God livsmiljö och boende för alla samt Innovativa och
ansvarsfulla men också målet Långsiktig hållbar ekonomi genom att kommunen skapar en skola där
samutnyttjande kan ske av lokaler och där marken med den omgivande naturen är grund för lärande.
Föreslagen placering av förskolan ger möjlighet att erbjuda många barn en naturnära vardag. Planen
bidrar även till att förstärka integrationen då utbyggnaden ger möjlighet för fler att rymmas på
förskolan/skolan i Sätofta. Planen bidrar även till förtätning och bättre hållbart, socialt och ekonomiskt
utnyttjande då marken idag utgör dåligt utnyttjad mark i tätortsmiljö. Enligt översiktsplanen finns det
utrymme för fler bostäder i Sätofta och dess närområde vilket ger underlag för förskolan och skolan.
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Plandata
Planområdets läge i förhållande till Höörs tätort och Ringsjön, se figur 2. Omfattningen av planområdet
visas i figur 5.
Läge
Planområdet är beläget intill Sätoftaskolans befintliga skolområde inom det så kallade Ringsjöbandet,
som bebyggelsen utmed Västra och Östra Ringsjöns norra strand benämns i kommunens planer. Från
den planerade förskolans läge är det ca 500 meter gångväg söderut till stranden vid Östra Ringsjön
och skogen ligger direkt norr om skolfastigheten. Fågelvägen är det ca 3500 meter till Höörs centrum
och med cykel eller med ringbuss 445 tar det ca 15 minuter mellan målen.
Areal
Planområdet omfattar cirka 3,3 ha varav ca 1/3 av marken planläggs som kvartersmark för Sätoftaskolan och 2/3 planläggs som allmän platsmark.
Avgränsning
Planområdets avgränsning, se figur 5, innebär att den nya förskolan delvis placeras inom befintligt
skolområde enligt gällande detaljplaner, men skolområdet behöver utvidgas för att ge plats för en
tillräckligt stor tomt för en förskola med 8 avdelningar och övriga funktioner samt trafiklösningar. En ny
tillfart till förskolan planeras strax väster om stenlängan, den östra av de två längorna intill Nybyvägen,
se figur 5 och 6. En stenlänga intill Nybyvägen ingår i planområdet.
Ägoförhållanden
Sätofta 18:53 och18:10 samt Bosjökloster 1:270 ägs av Höörs kommun och skolområdet, Sätofta
18:54 ägs av Höörs Fastighets AB (HFAB), se fastighetskartan nedan, figur 5.

Idrottsplats

skolområde

Högstadieskola

dagvattendamm

skolområde
Vårdhem

Stenlänga

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med planområdet markerat.
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Figur 6, Fotot visar den nedlagda gården intill Nybyvägen, som är belägen mellan träden och gården och med
Sätoftasjön/Östra Ringsjön söder därom. Stenlängan föreslås kunna användas inom skolområdet medan de
andra ladorna i trä som är i dåligt skick föreslås rivas. Södra delen av stenlängan används idag som bostad.

Nuvarande användning
Planområdet innehåller en nedlagd gård intill Nybyvägen som består av en gårdsformation med motstående lador, en stenlänga med bostadsdel i södra delen mot Nybyvägen och två kopplade trälador i
dåligt skick med liggande röd panel samt en mindre byggnad, ett garage, mittemellan, se figur 6.
Den redan planlagda marken inom skolområdet utgörs av skola, gata, gång- och cykelväg, parkering
och natur. Den mark som omfattas av denna detaljplan och som inte tidigare är detaljplanelagd är
ruderatmark och natur. Delar av området där förskolan planeras ligger på uppfylld mark som har en
högre nivå än den omgivande ursprungliga marken som sluttar svagt åt sydväst och ligger cirka 1 m
lägre än uppfyllnaden.
Stenmurar och vegetationsridåerär värdefulla inslag i natur- och kulturmiljön. I planområdets västra
del finns en kraftig vegetationsridå med stenmur som består av ek och andra ädellövträd samt björk
och björkslybestånd. Stenmurarna är inte välbyggda utan har i de flesta fall raserats eller från början
lagts i ägogränsen. I övrigt består marken av gräsmark och pestskråp kring en dagvattendamm men
saknar högre vegetation som träd och buskar inom föreslaget område för byggnation.
I öster finns en björkdunge som sedan tidigare är planlagd som natur intill nuvarande infartsväg
med en mindre återvinningsstation. Det finns stengärdsgårdar söder om befintlig parkering mellan
vårdhemmet och skolan (se figur 5) samt i planområdets västra gräns mot Bosjökloster 1:270. Det
finns en dagvattendamm i väster som regnvatten från skolområdet leds till. Dagvattendammen anlades
i samband med byggnationen av högstadieskolan som stod klar i oktober 2009, se figur 5 och7.
I området öster om föreslaget läge för förskolan finns den befintliga parkeringen och ett mopedgarage.
Vidare österut finns den befintliga infarten från Nybyvägen samt ett skogsparti av björk som är planlagt
som natur, skog och för funktionen fördröjning av dagvatten. Det finns en återvinningsstation förlagd i
björkskogen som förpackningsindustrin sköter.

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) skall
en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
I den antagna planen för Ringsjöbandet, sid 104, som är en del av översiktsplanen med miljökonsekvensutredning, anges för utbyggnad av skolområdet i Sätofta: ”Miljökonsekvenser Campus Sätofta.
Utvecklingen berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive parkeringsplatser och trafikanläggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur i gällande detaljplan men som
saknar höga naturvärden. Utvecklingen påverkar landskapsbilden men står inte i konflikt med höga
naturvärden, kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden.” Utbyggnaden i denna detaljplan
bedöms som i ÖP:n sammantaget ha liten miljöpåverkan och en särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.
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Figur 7, Sätofta högstadieskola syns i bakgrunden av platsen där den nya förskolan föreslås placeras.

Förskolan blir omfångsrik och kommer uppta stor yta på mark då den föreslås byggas i ett plan. Men
den föreslagna utformning i T-form medför att byggnaden kommer upplevas mindre och med sin låga
skala anpassas byggnaden väl till den anslutande stenladan som föreslås kunna bli del i förskolemiljön
samt få andra funktioner. Vissa delar av förskolebyggnaden kan vara lite högre men enligt detaljplanen
är högsta nockhöjd 8 meter. Högre delar kommer inte upplevas som iögonfallande då angränsande
högstadieskola och andra delar av befintlig skola har en högsta byggnadshöjd på 10 meter. Marken för
byggnaden är ruderatmark och uppfyllnadsmark som inte har högre odlingsvärde.
Påverkan på den befintliga bebyggelsen, kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt, innebär att
strukturen av gårdsformationen intill Nybyvägen med motstående längor suddas ut, samtidigt får
stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Den nya förskolan innebär förtätning genom att den
nya bebyggelsen kommer tätare inpå den äldre och en anpassning ska därför göras vad gäller bebyggelsens höjd och material samt trädplantering vilket kommer följas upp i genomförandet via avtal.
Funktionsmässigt innebär utbyggnaden att marken kommer att användas bättre samt bidra till att
skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Utbyggnaden påverkar landskapsbilden men bedöms inte stå
i konflikt med höga natur- eller kulturvärden eller försämra utpekade närrekreationsområden. Istället
bidrar sammanlänkningen av gång- och cykelstråken till ökade möjligheter för miljövänligt resande
samt till rekreation i natur- och kulturmiljö.
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markanvändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder.
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaromatiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rapporten är översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten
planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten 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”, vilket förts in under rubriken ”Förutsättningar” samt i genomförandedelen.
Radon
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.
(Utdrag ur Swecos MUR, Geoteknikdel 2016-10-21).
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Ekonomi för byggnation , rivning mm
I målen som kommunfullmäktige antagit och som gäller fram till 2019 agerar Höörs kommun för att
ha långsiktig hållbar ekonomi, vilket är ett av de 4 målen ( övriga mål se sid 8, rubriken ”Hur bidrar
förslaget till kommunens vision och mål?”) I syfte att minska framtida kostnader behöver vi agera
för ansvarsfulla inköp/upphandlingar och säkra att beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på
samhället och miljön. Det är viktigt att bygga på ett hållbart sätt så att skolområdet blir en del i en
hållbar stad ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Miljökvalitetsnormer
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För närvarande
finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly,
ozon och partiklar) (SFS 2010:477), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554),
omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533).
Detaljplanen bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids.
Buller
Förordningen (SFS nr: 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller. Trafikbullerförordningen
verkar med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken och är kopplad till plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Enligt trafikbullerförordningen ska bestämmelserna i 3–8 §§ i förordningen tillämpas vid bedömningen
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § PBL är uppfyllt. Buller
från spårtrafik och vägar. 3 § anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida:
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids,
bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl.
06.00 och 22.00
Beräkning av bullervärden
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har
betydelse för bullersituationen.
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. Den nya förskolan
planeras för ca 160 barn. 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 (Trafikutredning Tyrens 20160607).
En Bullersaneringsplan har tagits fram av Tyrens hösten 2012, som antagits av Tekniska nämnden i
Höörs kommun 2013-06-17 § 60. I planen ingår kartor med beräknade bullermängder för
ekvivalent ljudnivå 2 m över mark år 2020 (Ramböll 2012, se figur 8).
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Figur 8, Beräknade bullermängder för ekvivalent ljudnivå 2 m över mark år 2020 (Ramböll 2012

Enligt beräkningarna understiger bullernivåerna inom skolområdet gällande riktvärden medan
stenlängan i söder nära Nybyvägen är mer utsatt för trafikbuller, varför det vid bygglov ska tillses att
bostaden uppfyller gällande riktvärden samt att uteplats finns i bullerskyddat läge.
Riksintressen och strandskydd
Det finns inga riksintressen eller strandskydd som berör detaljplanen.
Biotopskydd och andra skydd
Stenmurar och diken
För stenmurar i jordbruksmark finns biotopskydd enligt Miljöbalken. Inom planområdet 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. I bilagan ”Naturvärdesinventeringen av Naturcentrum AB
2016-04-25” anges uppfattningen att de angränsande stenmurar och diken därför inte bör betraktas
som generella biotopskydd. Stenmurarna som finns inom skolområdet och planförslaget är till största
del sedan tidigare omfattade av detaljplaner. I detaljplanen för högstadieskolan, idrottsplats mm
som har en genomförandetid till 2019-07-20, har stenmurarna i västra gränsen mellan trakterna
Bosjökloster och Sätofta särskilt skydd. Det anges i planbestämmelse i den planen att ”Stenmuren ska
bevaras, genombrott får göras för gång/cykelväg - och körväg. Genombrottet för gata och gång- och
cykelväg görs i denna detaljplan och skyddet för stenmur och trädridå överförs till denna detaljplan.
Dagvattendammen
Dagvattendammen, som finns där gata planeras, behöver flyttas för att gatan ska få en lämplig utformning enligt framtagen trafikutredning. I dagvattendammen finns idag fridlysta groddjur vilket innebär
att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar eller ta bort eller skada
ägg, rom, larver eller bon. För att säkerställa att groddjuren inte skadas är avsikten att anpassa den
nya dagvattendammen så att den kan utgöra en bra livsmiljö för groddjuren. Åtgärderna vid flytt av
dagvattendammen ska göras i enlighet med naturvårdsutredningen, vid rätt tidpunkt och med varsamhet så att groddjuren inte skadas vid arbetet. Angående dispansansökan, se genomförandedelen.
Grova lövträd och skog
I detaljplanen ska träd bevaras i så lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruktur innebär att träd fälls men återplantering av träd kommer att ske i större mängd än det antal som fälls
vilket ska säkras i avtal, se genomförandebeskrivningen. Skötsel som gallring av träd och beskärning kommer att behövas då bestånden har växt upp från sly. I närområdet finns höga naturvärden
kopplade till grova lövträd. Två stora träd intill östra infarten, ekar som anges ha höga värden, klass
3, skyddas i planen samt en grupp äldre ekar och lönnar samt några yngre lindar, fem stycken inom
det västra naturområdet intill Nybyvägen. Även trädbeståndet intill muren i traktgränsen i väster ska
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bevaras förutom där gata och gångcykelväg går igenom (se bedömningen enligt bilaga Naturvärdesinventeringen av Naturcentrum AB).
Björkskogen i öster har visst biotopvärde och obetydligt artvärde och har framförallt estetiskt värde
intill entrén i öster. Björkskogen har till största del, 3140 kvm, avsatts som natur i detaljplanen
medan 870 kvm avsatts som p-plats till skolan, varav 300 kvm redan används som återvinningsstation. Avsikten att använda del av björkskogen som parkeringsplats är för att skapa tillräckligt antal
p-platser till skolan och samtidigt kunna spara enskilda stora ekar som finns inom befintlig planlagd
parkeringsplats inom skolfastigheten. Strax utanför planområdet i öster finns ett skogligt biotopskydd och det finns nyckelbiotoper både öster och väster om. Sammanlagt ligger skolan innbäddad i
ett uppsprucket skogsområde mellan stranden vid Ringsjön och den tätare skogen norr om.
Natura 2000-område
Länsstyrelsen har i samband med samrådet av planprogrammet meddelat att området direkt norr
och öster om skolområdet är föreslaget att skyddas som ett Natura 2000-område (se karta figur 9)
och att område 3 i naturvärdesinventeringen ligger i anslutning till det föreslagna Natura 2000- området. I genomförandebeskrivningen har text förts in; ”Om en åtgärd planeras som kan ha en betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område, såväl åtgärder som sker innanför som utanför
området, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.”
Slutsats
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Med utredningen som
gjorts i ÖP, planen för Ringsjöbandet, samt utredningar i detaljplanen är behovsbedömningen att
detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Figur 9, Länsstyrelsens föreslagna Natura 2000- område.

Föreslagen bebyggelse
Se figur 10.

Behov av utbyggnad av förskola med flera funktioner
Sätoftaskolan ska kompletteras med en ny förskola med åtta avdelningar för 160 barn. Behovet av
ny förskola har beräknats av barn och utbildningsnämnen utifrån befolkningsprognos och utbyggnadsplanering (bostadsförsörjningsprognos, översiktsplan och detaljplaner) i en ”Utvecklingsplan
för områdesindelning gällande skol- och förskoleområden”. Förskolan ska ersätta tre avdelningar
i Sätofta by, en avdelning i Ängsbyn samt två avdelningar på Sätoftaskolan som ska användas för
annat ändamål. Vad gäller de två avdelningarna på Sätoftaskolan så frigörs dessa utrymmen att användas till skollokaler som det finns behov av.
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Förslag
Illustrationskarta

Figur 10, Illustrationskarta
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Förskolan ska också ha platser för ökat antal barn enligt prognos. Prognosen för befolkningen i Höörs
kommun visar att antalet barn i åldern 0-5 år, förskolebarn, kommer att öka markant. Beräkningar
(KAAB prognos AB) visar att från 1170 barn år 2015 kommer antalet 0-5-åringar att öka till 1340 till
år 2025 =170/10 år. I beräkningarna är ingen hänsyn tagen till antalet nyanlända. 2015 är antalet
barn 6-15 år 1935 stycken och förväntas öka till 2280 stycken vid slutet av perioden fram till år 2025.
Det innebär en ökning med 345 barn i åldern 6-12 år under 10 års perioden 2015-2025.
Gestaltning och disposition
Förskolebyggnaden
Den nya byggnaden orienteras så att den anpassas till den befintliga högstadiebyggnaden genom att
den placeras söder om, vinkelrätt mot byggnaden. Vid placeringen av byggnaden har det varit viktigt
att förutom koppla byggnaden på ett funktionellt sätt till skolan även att tillse bra läge för en solig
skolgård och öppna upp mot vacker vy mot naturen från förskolan. Med föreslaget läge finns goda
förutsättningar för solpaneler och gröna tak.
Förskolan som föreslås uppföras i vinkel, men kan få annan utformning, bör i de norra delarna läggas på samma nivå som den anslutande högstadiebyggnaden. Byggnadens sida mot norr bildar,
tillsammans med högstadiebyggnadens södra del, fond till skolans entrétorg och en mötesplats intill
matsal, bibliotek mm. I den södra delen av förskolan föreslås byggnaden ligga på en lägre nivå då
marknivåerna skiljer sig ca1 meter sluttande mot söder inom området för den planerade byggnaden.
Byggnaden ska anpassas i sitt utförande, volymer och material, till stenlängan. Förskolan kommer att
vara i en våning och med eventuellt någon högre del. Enligt detaljplanen regleras maximala nockhöjden till 8 meter.
Förutom förskolan med 8 avdelningar ska gemensamma funktioner rymmas; tillagningskök, som ska
serva hela Sätoftaområdet, matsal för skola och förskola, foajé, miljöhus samt ett mindre bibliotek.
Funktionerna finns med i skissförslagen/volymstudierna, som tagits fram av Leif Hörberg, Wigot konsult AB Lund, där även tillbyggnad av idrottshallen och tillbyggnad för skolpersonal redovisas. Övriga
funktioner föreslås i de befintliga skollokalerna efter omdisponering när förskolan och de övriga
byggnaderna är klara.
Entréerna till förskolans olika avdelningarna placeras in mot gården som riktas västerut medan
lokaler som är gemensamma med skolan som matsal, musiksal med flerar rum, orienteras mot den
centrala axeln med en torgbildning intill huvudéntren vid matsalen. I skissutredningen redovisas
en bruttoarea på cirka 2000 kvm, ev. något större för huvudbyggnaden. Därutöver tillbyggnader för
skolledning, ca 120 kvm och för idrottshall, ca 100 kvm. Inom byggrätterna finns också utrymme
att bygga cykel- och mopedgarage samt förråd och miljöhus. Gröna tak som tar upp och fördröjer
dagvatten samt ger Sätoftaskolan den naturprägel som är önskvärd föreslås användas. Framförallt
är det lämpligt på förråd, cykel och mopedgarage. Stenladan, med ca 1 meter tjocka väggar, som har
en byggnadsarea (BYA) på 384 kvm, planeras användas till förskoleverksamheten men ges i planen
flexibel användning, skola, samlingslokal, bostad och tillfällig vistelse. Avsikten är att byggnaden,
som idag endast används i sin södra del som bostad, skulle kunna fungera som ”byhus” en samlingslokal i Sätofta. Eftersom förskola bedrivs på dagtid skulle lokaler kunna användas vid andra tider

Figur 11, 3d-vy över föreslagen bebyggelse, Wigot arkitekter AB.
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för kulturverksamhet som ateljé med mera. Bostadsdelen kan användas som bostad eller för övernattning eller byggas om för annan användning.

Figur12, Stenlängan som idag används i en mindre del som bostad, kommer rustas upp och föreslås användas
i sin helhet till förskoleverksamhet med flera funktioner.

Föreslagen markanvändning
Föreslagen grönstruktur
Förskolegården
Platsen för förskolan har valts utifrån det läge där störst förskoletomt kan skapas samt där de gemensamma funktionerna med skolan ansluts på ett bra sätt. Både 1- och 2-plan hade smält väl in i
skolmiljön och tillräcklig förskolegård går att tillskapa även vid 1-plans byggnad. Vid tidigare samråd
och dialogmöte har det varit en tydlig önskan att byggnaden skulle uppföras i 1-plan, speciellt från
pedagoger och föräldrar men också från grannar. Samspel ute - inne är viktigt att tillse vid planeringen.
Det är viktigt att skapa bra utemiljöer kring den nya förskolan där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum och det ska finnas miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och
fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn och unga att skapa och utforma platser och aktiviteter
på egna villkor som områden med träd i olika storlekar och nivåskillnader med backar är viktiga för
fri lek, liksom variation med soliga och skuggiga platser samt tillgång till vatten för vattenlek. Intill
förskolan finns skogar som kan nås utan att vägar behöver korsas.
I plan- och bygglagen är det lagtekniska begreppet för bra utemiljöer för barn och unga; tillräckligt
stor friyta för lek och utevistelse. Det är i detaljplaneringen som förutsättningar för att säkra tillräckliga friytor skapas. Därför är det viktigt att i programskedet se till att det finns tillräckligt stora ytor
att tillgå intill den nya förskolan. Boverket har tagit fram allmänna råd gällande friyta för lek och utevistelse vid förskola, skola, fritidshem och liknande verksamhet (BFS 2015:1 FRI) med vägledningen
”Gör plats för barn och unga!” som utkom våren 2015. Vägledningen anger siffrorna 40 kvadratmeter per barn och en totalyta på minst 3 000 kvadratmeter som rimliga mått för att kunna skapa de
funktioner som krävs för en förskolas utemiljö, (Vissa städer som har liten yta att tillgå har antagit
riktlinjer för förskolors utemiljöarealer som Malmö i miljöprogram 2011, 30 m2/barn) men måttten finns inte med i de allmänna råden för hur kommunerna kan eller bör tillämpa lagen (plan- och
bygglag (2010:900) 8 kap 9 §, (3 kap 4 § ÖP) 2 kap 7 § ). Förskolans utemiljö får ett skyddat läge
med en skolbyggnad i öster och en vegetationsridå i väster. I skissen nedan, figur 13, redovisas olika
ytor som kan läggas till förskolegården.
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Figur 13, Redovisning av arealer och olika ytor som kan läggas till förskolegården.

Utemiljön på förskolan inhägnade tomt ska vara innehållsrik och stimulerande. Förskolebarnen ska
ha tillräckligt stora samt omväxlande utomhusmiljöer så att deras lek- och rörelsebehov tillfredsställs
och deras utveckling främjas. Enbart ett ytmått räcker inte för att beskriva kvaliteér. På och kring skolområdet i Sätofta finns många kvalitéer som är omöjliga att skapa i stadsmiljöer, som närheten till det
omgivande kulturlandskapet med hagmark, skogen norr om och närheten till Ringsjön. Höörs kommun
avser med detta förslag att skapa en förskolegård som kan hägnas in som håller måtten som Boverket
rekommenderar. En studie har gjorts som beskriver olika alternativ för att komma fram till den mest
optimala placeringen för att tillskapa tillräckligt stor förskolegård inom det område som kan läggas till
Sätofta skolområde, se avsnitt ”Konsekvenser”.
Förskoletomten ger möjlighet att tillgodose barnens behov av olika lekmiljöer i olika åldrar. Utemmiljön
kan till exempel delas i tre zoner, den vilda, den vidlyftiga och den trygga zonen. I den vilda zonen kan
barnen uppleva frihet m.m. och den bör ligga längst ifrån byggnaden. Den vidlyftiga zonen har plats
för utrymmeskrävande lek och den trygga zonen, närmast byggnaden, är ett område där barnen kan
uppleva trygghet och lugn och ro.
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Figur 14, Barn behöver gott om utrymme för olika sorters lek och för vila på sin förskolegård.

Natur, grönstråk och rekreation
I skogen norr, öster och väster om Sätoftaskolan som ingår i kommunens grönstrukturprogram och
naturvårdsprogram, finns ett skogs- och hagmarksstråk som leder norrut i olika vinklingar upp på
Orupsberget och på andra sidan ner mot Höörs tätort via skogen mot Karlslund eller via bostadsbebyggelsens småvägar på Ekbacken- Ringsjöhöjden. Skogen, naturen och kulturlandskapet liksom
Sätoftasjön ca 500 meter söder om förskolan, utgör fantastisk tillgång till skol- och förskoleverksamheten, för boende, för vandrare och olika friluftssporter. Dessa vandringsleder föreslås skyltas
tydligare från skolan.
Förutom de allmänna gång- och cykelvägarna som sammanlänkar skolområdet med gång- cykelvägen utmed Nybyvägen planeras i detaljplanen en allmän gång- och cykelväg till idrottsplatsen. Gångoch cykelvägarna får även funktionen att de kan även användas av räddningsfordon. Från gång- och
cykelvägen utmed Nybyvägen planeras en sträckning diagonalt till skola/förskola som en smitväg
och för att cyklande och gående inte ska behöva passera bilvägen in till parkeringsplatsen.
Stenmurar och trädridåer ska bevaras för att bibehålla kvaliteterna i området. Trädridåerna behöver
successivt föryngras så att uppdelningen av skolområdet och kultur- och naturvärdena i området
bibehålls och träd behöver skötas, beskäras och ibland fällas för att inte utgöra fara i bebyggd miljö.
Det finns en aktivitetsplats för balansträning och för armgång i skogen norr om Sätoftaskolan i anslutning till gångstig. Ett förslag är att skapa fler aktivitetsplatser som är attraktiva för olika åldersgrupper och intressen.

Figur15, Balans och armgångsbanan i skogen norr om Sätoftaskolan är en plats som besöks av de som
vandrar utmed slingorna på Orupsberget som ansluter till Sätoftaskolan. Det är en aktivitetsplats och en
social mötesplats för olika åldrar.
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Belysning
För att området inom och kring skolan ska bli attraktivt och tryggt att besökas även när skolan inte
är öppen, under den mörka tiden på dygnet och året, behöver belysningen kompletteras. Det är viktigt att belysning placeras på ett sätt så att både marken och människors ansikten syns.
Dagvattendamm
Den befintliga dagvattendammen, som är belägen där gatan till den norra parkeringen samt fastigheten Bosjökloster 1:270, flyttas någor söderut och förläggs inom kvartersmarken eftersom den utgör en funktion till skolan. Dagvattendammen behöver troligtvis att förstoras då dagvattenmängden
kommer öka med de ökade arealer hårdgjorda ytor och tak som utbyggnaden innebär. Dagvattenutredning kommer tas fram för att närmare beräkna dagvattenmängderna.
Avsikten är att tillvarata och värna den natur som finns i möjlig utsträckning, men även göra nya
planteringar i naturlik stil. Kring dammen föreslås blommande örter planteras som trivs i flukturerande
vattenmiljöer. En brygga eller en plattform skulle kunna anläggas vid dammen att användas av skolan
för naturundervisning om vattenlevande organismer och kretslopp.

Figur 16, bild på dagvattendamm med blommande örter i strandkanten.

Förslag trafikstruktur och parkering
Entréer till skolområdet
Skolområdet angörs idag via en lokalgata från Nybyvägen i planområdets östra del. En ny tillfart
föreslås väster om stenlängan in till området där förskolan planeras. Syftet är att fördela trafiken till
skolområdet samt att i en första etapp påbörja gatu-utbyggnaden till kommunens mark nordväst om,
Bosjökloster 1:270, som i översiktsplanen är avsatt för utbyggnad av skolområdet eller för ca 40
bostäder.
En gatuslinga leder in till en parkeringsplats som är avsedd för hämtning och lämning av barn i nära
anslutning till förskolan och till stenlängan. Parkeringsplatsen förläggs inom allmän platsmark eftersom den även ska kunna användas kvällstid för annan aktivitet som för besökande till stenlängan om
den kommer användas som exempelvis samlingslokal.
Den nya gång- och cykelvägen knyter samman hela skolområdet och gångstigar leder vidare upp
mot skogen intill högstadieskolan och idrottsplanen. 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.
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För att förstärka Sätoftaskolans identitet behöver båda entréerna tydliggöras. Exempelvis skulle
Sätoftaskolan kunna stärka kopplingen till den kulturhistoriska bebyggelsen med de fina stenlängorna som det finns flera av i Sätofta, genom att bygga välkomnande entrémarkeringar av stenblock
placerade i olika nivåer som skulle fungera som sittbänkar. En ”modern milsten” skulle kunna ange
hur lång gång-, cykel-, eller resväg med buss som det är från Sätoftaskolan till tågstationen.

Gång- och cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykeltrafik ska prioriteras och det ska finnas. Från ett väl utbyggt gång- och cykelsystem
går det enkelt att cykla och gå till skolan/arbetsplatsen samt lämna och hämta barn. Gång- och
cykelvägen utmed Nybyvägen erbjuder förutom för de som bor i Sätofta även enkel och trafiksäker
cykling mellan tågstationen, centrum och skolan.
Gång- och cykelvägnätet inom planen förläggs som allmän platsmark. Ny gång- och cykelväg sammanlänkar skolområdet med gång- cykelvägen utmed Nybyvägen och en allmän gång- och cykelväg
planeras till idrottsplatsen. Gång- och cykelvägarna får även funktionen att de kan även användas
av räddningsfordon. Från Nybyvägen västerifrån planeras en sträckning diagonalt till skola/förskola
som en smitväg och för att cyklande och gående inte ska behöva passera bilvägen in till parkeringsplatsen.
På illustrationskartan visas föreslagna lägen utmed gång- och cykelvägen för cykegarage intill en ny
parkering till främst förskolans personal och föräldrars bilar. De som inte bor på gång- och cykelavstånd eller har säkra gång- och cykelvägar eller nära till kollektivtrafik blir tyvärr hänvisade till bilen
och det är viktigt att tillräckliga parkeringsmöjligheter finns inom skolområdet. Under de kallare
årstiderna kan det också var svårt att cykla och gå med små barn.
Det befintliga mopedagaraget på den befintliga parkeringen kan inte finnas kvar på det ställe det
står idag. Ett nytt mopedgarage samt cykelparkeringar föreslås intill hägstadieskolan norr om förskoletomten. Det planeras för att kunna erbjuda möjlighet för elladdning för elcyklar så att fler, även
de som bor lite längre ifrån förskolan och skolan ges bra förutsättningar för att cykla. Cykelgarage
bör också finnas på Höörs station för att underlätta för pendlare att cykla som både är miljövänligt
och hälsofrämjande.
Cykel- och mopedgarage liksom övriga mindre hus, som entrétak och skjul inom förskoleområdet
föreslås få sedumtak så att de smälter väl in i naturmiljön i området och för att förstärka Höörs identitet som en naturinriktad kommun. Sedumtak tar också omhand dagvatten så att belastningen på
dagvattenledningar och fördröjningsdammen minskar.
Det mindre torget i anslutning till gång- och cykelvägen blir ett nav i skolområdet och förtydligar
skolan som en central punkt och centrum i Ringsjöbandet.
Kollektivtrafik/skolbussar.
För skolelever som är berättigade att åka skolbuss angör skolbussarna enligt detaljplanen intill
entrévägen i öster där en slinga för skolbussar föreslås anläggas. Syftet är att separera buss och
biltrafik på ett tydligare sätt än tidigare.
Det finns lokal kollektivtrafik, ringbuss 445 (Höör-Orup-Stofta-Jägersbo-Höör), med hållplats strax
invid den befintliga infaren till skolan vid Nybyvägen. Ringbussystemet är en service som Höörs kommun tillsammans med Skånetrafien erbjuder som gör det enkelt att resa miljövänligt med kollektivtrafik från många delar av Höör till Sätoftaskolan.
Biltrafik
Planområdet angörs via två lokalgator från Nybyvägen. Nybyvägen har en körbana på cirka 6 meter
och en cykelbana på 2,5 meter, tillåten hastighet är 40 km/h. Den nya lokalgatan, tillfartsgatan till
parkeringsplatsen för hämtning och lämning föreslås få en bredd på 6,5 meter med en gång- och
cykelbana på 3,0 meter.
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Trafikflöden
Trafikmängden till skolan är följande: 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. 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.
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.
Parkering
Personal till förskolan som kör bil parkerar på den befintliga parkeringen som föreslås ändras i sin
utformning och parkeringsfickor markeras för att ge plats åt fler. 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.
En trafikutredning har tagits fram genom Tyréns Malmö, som fått information från skolan och från
samhällsbyggnadssektor. 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.
Tyréns beräkning av parkeringsplatser ; ”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.” Inom den yta som illustreras som parkering
ryms 24 p-platser + 1 hkp, det vill säga några fler än de 16 platser som anges eftersom parkeringen
även ska kunna användas kvällstid och helger för annan verksamhet då stenladan föreslås kunna
användas som samlingssal mm. Det kan även anläggas ca 4 parkeringsplatser utmed tillfartsgatan
utanför stenladan.
Parkeringen i öster har idag utrymme för 74 bilplatser och är ofta fullbelagd. Illustrationskartan redovisar cirka 90 p-platser i östra parkeringen, om den görs om och med hänsyn tagen till stora träd i
så stor utsträckning som möjligt. Angöring till lastgården invid föreslagna tillagningskök, matsal och
miljöhus, har planerats med vändplats i ett läge där flest träd kan sparas. 90 p-platser + parkeringen
i väster bör täcka behovet för skolans och förskolans behov dagtid, vid föräldramöten samt när det är
aktivitet i idrottshallen.
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Motiv till planbestämmelser
Placering, utformning, utförande

Som administrativa bestämmelser har bygglovsbefriande åtgärder lagts in på plankartan där ”a med
prefix lagts in på plankartan i syfte att förenkla byggprocessen; Bygglov krävs inte för solpaneler eller solfångare placerade i takfallets lutning. Avsikten är att det ska vara enkelt att använda miljövänliga värmeanläggningar. Bygglov krävs inte för plank upp till en höjd av 1,8 meter, eller för förråd till
en yta av 15 kvm och en maxhöjd 4,5 meter inom byggrätt och inom korsprickad mark. Bestämmelserna har lagts in på grund av att det kommer behöva uppföras avskiljande plank i gräns till fastighet och förråd och cykelgarage kommer behöva byggas och kan tillkomma efter den ursprungliga
bygglovshandlingen.

Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap
34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte. Motiv till bedömningen, se avsnitt ”Miljöbedömning” sid 8.
I planen för Ringsjöbandet som är en del av översiktsplanen, anges miljökonsekvenser för en utbyggnad av skolområdet i Sätofta: Utvecklingen berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive
parkeringsplatser och trafikanläggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur
i gällande detaljplan men som saknar höga naturvärden. Utvecklingen påverkar landskapsbilden men
står inte i konflikt med höga naturvärden, kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden.
Påverkan på den befintliga bebyggelsen, kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt, innebär att
strukturen av gårdsformationen intill Nybyvägen med motstående längor suddas ut, samtidigt får
stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Förtätningen med den nya förskolan innebär att den
nya bebyggelsen kommer tätare inpå den äldre. Funktionsmässigt innebär det att marken kommer
att användas bättre.
En konsekvens av planen är att mark som i gällande detaljplan är avsatt för gata- och parkering
kommer att användas som kvartersmark, skola samt att ängsmarken i väster bebyggs eller kommer
att ingå i förskoletomten. Ny allmänplatsmark tillkommer med den allmänna tillfartsvägen i väster
samt parkeringarna i öster och väster. Den sammanlänkande gång- och cykelvägen ökar tillgängligheten till skolområdet och idrottsplatsen. Del av Sätofta 18:10, östra delen av infartsvägens gatumark, överförs till kvartersmark och delar av Sätofta 18:54 överförs till gatumarken. Både skoltomten
och den allemansrättsliga tillgängliga marken ökar med planförslaget.
Planområdet är något mindre än det område som tas med i planen för Ringsjöbandet då området
väster om som avsatts för bostäder. Se även avsnittet ”Miljöbedömning/MKB”.

Sociala konsekvenser
Barnkonventionen
Barnkonventionen manar oss att lyssna på barn och unga. Barn och unga utgör en femtedel av befolkningen, men de saknar rösträtt och forum där de kan framföra sina åsikter. Enligt artikel 12 i FN:s
konvention om barnets rättigheter, även kallad barnrättskonventionen eller barnkonventionen, har
varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet. Genom att ratificera barnkonventionen har Sverige förbundit sig att följa den. FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel
12.1 ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad.” Källa: FN:s konvention om barnets rättigheter, på Regeringens webbplats.
Vid framtagandet av planprogrammet besöktes förskolan på Sätoftaområdet för att berätta för barnen om den kommande nybyggnationen av förskolan och för att fråga barnen hur de vill att världens
bästa förskola ska utformas samt lite hur planeringen går till. De ritade teckningar med fantastiska
hus med rutschkanor ner från höga hus men också hus intill skog och träd och med olika lekredskap.
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Med hjälp av ortofoto (en slags flygfoto) visades hur stor den nya förskolan kom att vara. Barnen i
5-6-års åldern förstod bilden och ortofotot mycket väl och kände igen sin skolgård samt kom med
förslag till var olika funktioner kunde placeras. Personalen passade också på att lämna sina synpunkter utifrån sin expertkunskap om hur en förskolemiljö behöver och bör utformas samt utifrån
sin kännedom om platsen.
Trygghet
Barn och personal på förskolan ska känna sig trygga i sin miljö i och kring byggnaden och i trafikmiljön. Att bygga ut gång- och cykelvägen som en slinga runt skolområdet innebär möjligheter till
fler möten vilket ger en ökad trygghet. Gångstigarna i skogen och kulturlandskapet norr om kopplas
också med förslaget tydligare till skolområdet. Att fler människor rör sig i skolområdet och dess
närhet ger en ökad trygghet. Det är också bra om fler rör sig i området vid olika tider. Det är därför
viktigt att ljussätta området genom väl anpassad belysning som bidrar till att månniskor kan känna
sig trygga under den mörka tiden på dygnet samt under de mörkare årstiderna.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighetsbildning
Kvartersmarken inom detaljplaneområdet föreslås läggas samman med fastighet för befintligt
skolområde. Det innebär att delar av Sätofta 18:53 och Bosjökloster 1:270 ska läggas samman med
fastigheten Sätofta 18:54. Se fastighetskonsekvensutredning figur 26.
Ledningsrätt, servitut och gemensamhetsanläggning
Inom detaljplanen kan allmänna underjordiska ledningar komma att förläggas. Läget på eventuell
nya ledningar kan ännu inte preciseras men föreslås så långt det är möjligt förläggas inom allmän
platsmark. Se vidare avsnitt ”Fastighetskonsekvensbeskrivning”.

Mellankommunala frågor

Föreslagen etablering innebär att fler arbetstillfällen kommer att erbjudas i Sätofta. I övrigt bedöms
förslaget inte påverka mellankommunala frågor.

Nollalternativ
Utbyggnadsförslag och alternativ
Vid val av plats för den nya förskolan har olika alternativ studerats:

Nollalternativet
Om detaljplanläggningen inte genomförs
antas befintlig markanvändning inom
planområdet fortgå, uppfyllnadsområdet
och naturmarken består.
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Alt: Norra delen av skolområdet
Ny förskola byggs intill eller sammanbyggs med befintliga förskolebyggnader
som idag innehåller 2 avdelningar. Förskoletomten bedöms inte som tillräckligt
stor även om förskolan byggs i två våningar med en förskologård på uppemot
40 kvm/barn. Tillfart och angöring är
svårlösta och ger dålig funktion. Befintliga lokaler behövs för skolans behov.
Lokalisering överensstämmer med gällande detaljplan.
Alt: Västra delen av skolområdet
Ny förskola byggs alldeles intill befintliga
högstadiebyggnad. Förskoletomten
bedöms som för liten för att ge en bra
och omväxlande utemiljö. Tillfart och angöring går att lösa och ger god funktion.
Närheten till högstadiebyggnaden blir
påtaglig. Förskolans lokalisering överensstämmer med gällande detaljplan

Utbyggnadsalternativet
Ny förskola byggs söder om befintlig högstadiebyggnad. Förskoletomten bedöms
som tillräckligt stor för att ge en bra och
omväxlande utemiljö. Tillfart och angöring
går att lösa och ger god funktion. Förskolans lokalisering överensstämmer inte helt
med gällande detaljplan men stämmer
med antagen fördjupning av översiktsplan.
Mark för förskola, gång- cykelväg, gata och
parkering behöver tillskapas och befintlig
detaljplan behöver ändras.

Figur 17-20, Utredning över förskolans läge.

Förutsättningar
Biotopskydd och natur
Befintliga stenmurar bedöms inte beröras av det generella biotopskyddet, se bilaga: Naturvärdesinventering, preliminär rapport, Campus Sätofta, Höörs kommun, Naturcentrum AB, 2016-04-25. Stenmurarna och vegetationsridåerna är värdefulla inslag i natur- och kulturmiljön. Murarna är inte välbyggda utan har i de flesta fall raserats eller från början lagts i ägogränsen. I övrigt består marken
av gräsmark och saknar högre vegetation.
Planförslaget ianspråktar ingen jordbruksmark utan den mark som kommer att användas för byggnation av ny förskola samt trafiklösningar är mark kring befintlig skolmiljö och en nedlagd gård.
Arealer naturmark minskar men det biologiska mångfaldets påverkan bedöms som begränsad.
Norr om skolområdet sträcker sig ett större sammanhängande skogsområde över Orupsberget. Terrängen är kuperad och hela området ligger i en södersluttning mot Sätoftasjön. Längs med Nybyvä21
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gen finns värdefulla utblickar ut över vattnet. Orupsbergets sydsluttning är ett större sammanhängande naturområde som finns delvis inom delområdet. Naturområdet omfattar hela den norra delen
och fortsätter i nordväst och nordöst in i angränsande delområden. Området bjuder på en variation
av naturtyper. De norra delarna är av mer höglänt hagmarkskaraktär med grov avenbok, ek och bok.
Längre söder ut består markerna av olikåldrig ädellövskog och före detta åker- och hagmark med
inslag av stora äldre träd. Både öster och väster om Sätoftaskolan finns angränsande nyckelbiotoper.
Skogsstyrelsen har identifierat naturvärden som grova träd, värdefull kryptogamflora och stengärdsgårdar. Närmast nås stranden via en smal fastighet som kommunen äger.
Friluftsliv
Området ska utformas med hänsyn till angränsande naturområden och möjligheten att ta sig in till
skogen. Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms som positiv då fler människor ges tillträde med
gång- och cykelvägar som binder samman Nybyvägen och skogen norr om.
Förslaget skapar nya mötesplatser och med gångstigar från skolområdet från den nya infarten i väster
kommer fler att upptäcka och använda utegymet och balanlekplatsen norr om skolan.
Kulturmiljö, arkeologi
Inom planområdet finns gården, Sätofta 18:53 (Nybyvägen 38), bild 9 och 24, med stenlängan som
avses rustas upp och användas inom förskoleområdet. I kulturhistorisk inventering som gjorts1985
har inte gården tagits med och det är osäkert vad gården har haft för funktioner tidigare. Ett utkast
har gjorts till Höörs kommuns kulturmiljöprogram 2014 men inte färdigställts eller antagits när detta
planprogram tas fram. Stenlängan är i behov av renovering för att den ska kunna användas. Bland
annat behöver takstolen och taket bytas ut. Längorna har traditionellt sadeltak med bevarat sticketak under senare plåttäckning. Boningshus finns i södra delen av stenlängan och det finns infällt
olika slags tegel i södra gaveln. Det är oklart om bostadsdelen tidigare varit en del i ekonomibyggnaden. Fönster i södra delen är tegelinfattade (rött tegel) rundbågiga och det finns fönster av mindre
format i bottenplan. Kring ett av fönstren har senare tillkommit gul tegelinfattning. Gavelröste mot
väg klätt med gult tegel har tillkommit senare på baksidans gavel och mot öster är ladan klädd med
rödmålad, liggande träpanel. Inredning av vind har skett längre tillbaka i tiden och senare har en
takkupa tillkommit mot väster. Byggår okännt. Den motsatta ladan som egentligen är två kopplade
lador som uppfattas som en från Nybyvägen, har fasader klädda med liggande rödmålad träpanel,
förvandringspanel eller fjällpanel. Uthusen är i mycket dåligt tekniskt skick.
Den påverkan som förslaget medför på kulturmiljön är att längorna av trä rivs liksom ett mindre
garage (se bild 9). En positiv konsekvens är att stenlängan kommer att upprustas och få en funktion
inom skolområdet.
Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga kända fornlämningar inom planområdet, men strax öster
om finns en känd fornlämning och ett fornlämningsområde i skogen.
Länsstyrelsen har efter samråd och besiktigning av området 2016-08-18 meddelat att: ”Baserat på
iakttagelserna vid besiktningstillfället ”Vid besiktningen konsterades att stora delar av ytan är påverkad av ledningar för VA? påförda jord- och grusmassor samt sannolikt delvis sedan tidigare genomförd avbaning. Endast en mindre yta längst åt söder förefaller vara orörd.” bedömer Länsstyrelsen att
en arkeologisk utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något meningsfullt arkeologiskt
resultat. Således ställer inte länsstyrelsen några krav på att en arkeologisk utredning ska föregå planerad utbyggnad och särskilt tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) erfordras ej. Dock gäller
enligt 2 kap KML som alltid den så kallade anmälningsplikten, det vill säga om det under pågående
markarbeten påträffas fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsen omedelbart kontaktas.
Service
Inom planområdet finns ingen service. Dagligvarubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av
olika slag finns i Höörs centrum.

22

Detaljplan för Sätoftaskolans nya förskola mm.
Sätofta 18:54 m.fl. fastigheter • Samrådshandling 2017-02-13

Bakgrund
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Utvidgningen av skolområdet stämmer med ändring av översiktsplanen för Ringsjöbandet som Kommunfullmäktige antog 2016-02-17. Utvidgningen av skolområdet samt området väster om ingår
som utvecklingsområde, se figur 21. Det anges i ändringen av översiktsplanen att skolan behöver
expandera med ny förskola med 8 avdelningar samt byggnader för kök och matsal. Om det är möjligt
med hänsyn till skolans behov kan området väster om Sätoftaskolan planeras för ca 40 bostäder
(gulmarkerat område). Marken söder om Nybyvägen är enligt planen för Ringsjöbandet (ÄÖP) inte
lämplig för ny bebyggelse av hänsyn till strandskydd, riksintresse för friluftsliv, värdefulla utblickar
över Sätoftasjön (del av Östra Ringsjön) samt värdefull kulturhistorisk miljö.

Figur 21, Utdrag ur plan för Ringsjöbandet som är en del av gällande översiktsplan.”Tänkbart scenario för
utveckling av Campus Sätofta med både skolverksamhet (ljusröd markering) och bostadsmarkering (gul).
Ett annat scenario är att skolverksamheten behöver även det gula fältet.” Blå pilar anger alternativa nya
anslutningsvägar. Den östra blå pilen visar det läge för ny tillfart som är den som gäller i denna detaljplan.

Figur 22, 23, Utdrag ur gällande detaljplaner nr 125 för högstadieskolan, idrottsplats mm som vann laga kraft
2004-07-20 (med genomförandetid till 2019-07-20) , och figur x, detaljplan nr 103 för Sätoftaskolans första
delar med byggnader för F-6 klasser, fritidshem, förskola, matsal mm som vann laga kraft 1992-03-27.
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Figur 24, Utdrag ur gällande detaljplan nr 143 som togs fram för utbyggnaden av gång- och cykelväg
utmed Nybyvägen som vann laga kraft 2008-12-11.
Detaljplaner
För Sätoftaskolans första delar med F-6 klasser, fritidshem, förskola matsal mm, gäller detaljplan
från 1992-03-27, figur 23. Detaljplan för högstadiedelen är från 2004-07-20, figur 22, där även
idrottsplatsen ingår. Vid anslutningen av den nya tillfartsvägen från Nybyvägen gäller detaljplan från
2008-12-11, figur 24 som togs fram för utbyggnaden av gång- och cykelväg utmed Nybyvägen. Vägområdet,
gata, korsar här gång- och cykelvägen.
Flera av funktionerna som anges under rubriken mål kan lösas inom det område som redan är detaljplanelagt för skolområde, se figur 6 och 7. De tre tidigare gällande detaljplanerna ändras i mindre
delar genom överlappning som bland annat innebär att prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) tas bort i planområdets norra delar.
Ej detaljplanerad mark
Det angränsade vårdhemmet öster om den planerade förskolan och de angränsande privata bostäderna är inte detaljplanelagda.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen lämnade planuppdrag 2015-11-09 § 236 i syfte att ta fram en ny detaljplan för att
utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola för 160 barn (8 avdelningar) samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov, se mål ovan. Samtidigt beslöts att
det tidigare planarbetet för ny förskola med 6 avdelningar som bedrevs 2013 därmed avslutades.
Det beslöts vidare att planarbetet skulle inledas med ett planprogram. I planprogrammet som togs
fram sommaren 2016 anges utgångspunkter för detaljplanen och olika alternativ visades och diskuterades. Ett dialogmöte angående planprogrammet hölls den 15 juni på Sätoftaskolan då ett 60-tal
personer deltog. Synpunkter lämnades dels på mötet och dels i inkomna skrivelser. Synpunkterna
sammanställs och redovisas med kommentarer där det behövs i dokumentet ”Samrådsredogörelse
över planprogrammet”.
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Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse

Sätoftaskolans högstadiedel, förskolans närmsta byggnad, är i två plan med en sluttningsvåning åt
söder. Andra skolbyggnader är i ett eller två plan. Fasadmaterialet utgörs av gråmålad träpanel på de
lite äldre byggnaderna och grå betong på de nyare byggnaderna.Planområdet omfattar bebyggelse
intill högstadieskolan, baracker som avses rivas.
Intilliggande bebyggelse
Söder om förskoletomten finns Ringsjöhemmet, ett psykiatriskt rehabiliterings- och korttidsboende.
Inför större förändringar förutsätts verksamhet som inte är planlagd för sin användning att prövas i
detaljplan vilket fastighetsägaren initierar om genom planbesked. Omgivande bebyggelses utseende
varierar. I angränsning till planområdet finns bostäder.

Bild 25, Förtätningen med den nya förskolan innebär att den nya bebyggelsen
kommer tätare inpå den befintliga, som byggnaden på bilden som är belägen
strax öster om den föreslagna förskolan där det bedrivs vårdhem.

Radon
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med
radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror bland annat på
de geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken. 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.
Markföroreningar
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markanvändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder.
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaromatiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rapporten är översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten
planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten 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”, vilket förts in under rubriken ”Förutsättningar” samt i genomförandedelen.
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Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning

Figur 26
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Redogörelse av fastighetsbildning
Planen innebär att totalt ca 9100 kvm övergår vid köp till HFAB:s
fastighet 18:54 från kommunens fastigheter
Mark som regleras till Sätofta 18:10 (allmän platsmark: gata,
parkering, gång- och cykelväg samt natur)
från Bosjökloster 1:270 :
A: 20 kvm
B: 269 kvm
ca 289 kvm
från Sätofta 18:54:
C: 882 kvm
D: 472 kvm
ca 1354 kvm
från Sätofta 18:53:
E: ca 5849 kvm
Sätofta 18:10 + ca 7492 kvm

Mark som regleras till Sätofta 18:54 (kvartersmark: skola och förskola,
parkering, natur med dagvattendamm)
från Bosjökloster 1:270
F: 1227 kvm
G: 230 kvm
14 57 kvm
från Sätofta 18:53
H: 5187 kvm
I: 1782 kvm
6969 kvm

från Sätofta 18:10
J: 1581 kvm
K: 425 kvm
2006 kvm
Sätofta 18:54 + ca 10432 kvm
Mark som återstår av Sätofta 18:53 innefattar stenladan
avsedd för förskola, kultur möteslokal mm
Sätofta 18:53
L:1185 kvm
Bosjökloster 1:270 avstår totalt ca 1746 kvm (1457+ 289)

Servitut och ledningsrätter

Servitut behövs för körväg, till förmån för Sätofta 18:10, belastar Sätofta 18:54

Ledningsrätt för dagvattenledning kommer förläggas inom Sätofta 18:10
(belastning), inom vägservitutområdet, till förmån för Sätofta 18:54
Ledningsrätt som kommer förläggas på allmän platsmark, Sätofta 18:10, tas
bort från Sätofta 18:54
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdets jordart
huvudsakligen sandig morän.

Hälsa och säkerhet

Byggnadsmaterial och inomhusluft
När det gäller byggnader som barn ska vistas i är det extra viktigt att det är hälsosam inomhusmiljö.
Det finns olika certifieringar för miljövänligt byggande. Kretsloppstänk ”Cradle to cradle” är en certifiering som kommunen tittat på men beslut finns ännu inte. En bra arbets- och vistelsemiljö för barn
och personal ska tillses. Minst 7,5 kvm rekommenderas per barn där de vistas. Takhöjden har betydelse för god inomhusluft liksom ventilationen. Alla aspekter på inomhusmiljön kommer att följas upp i
framtagandet av ritningar över förskole- och skollokalerna. Det ska också tillses att buller minimeras.
Risker
Avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och angreppspunkten ska understiger 50
meter vilket bedöms kunna uppnås. Den nya tillfarten samt gång- och cykelvägen kommer kunna
användas som räddningsväg vilket ska följas upp i projekteringen. Dock ska gång- cykelvägen vara
avstängd för annan biltrafik. Räddningstjänsten efterfrågar brandpost för skolan och brandvattenförsörjningen vilket kan tryggas genom att brandpost lokaliseras på befintlig matarledningen. Räddningstjänsten ska i samverkan med MittSkåne vatten lösa lokalisering och kapacitet.

Genomförande
Ansvarsfördelning
Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för
byggnads- och anläggningsarbeten.
För området gäller lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark, i enlighet med kommunens dagvattenpolicy. Va-enheten är huvudman för va-systemet fram till förbindelsepunkten vid
Nybyvägen.
E.ON. ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.
Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att vid behov utföra ytterligare geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet och dess radonförekomst.
Fastighetsbildning inom planområdet beställs av berörd exploatör/markägare.
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markanvändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder.
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaromatiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rapporten är översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten
planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten 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”. Se vidare utredningen.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Kommunalt huvudmannaskap gäller för den allmänna platsmarken.
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Ekonomiska frågor
Planavgift
Kommunen upprättar detaljplanen och plankostnader ska ingå vid köp av mark.
Fastighetsbildningskostnader
Höörs kommun beställer och bekostar erforderlig fastighetsreglering inom planområdet.
Vid upprättande av gemensamhetsanläggning eller servitut följer kostnader till lantmäterimyndigheten
för de förrättningar som görs, avtal som upprättas m.m.
Dagvattenutredning bekostas av exploatör/markägare som även bekostar utbyggnad av erforderliga
dagvattenanläggningar inom fastigheten. Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens
bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas
av berörd exploatör/markägare som även bekostar eventuell arkeologisk undersökning.
Exploateringsavtal
Kommunen avser att ingå exploateringsavtal med HFAB med anledning av planens genomförande.
Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll kommer vara reglering av kostnader för infrastruktur,
gator och gång- och cykelvägar samt belysning och planteringar.
I detaljplanen ska träd bevaras i så lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruktur innebär
att träd fälls. Att återplantering av träd ska ske i större mängd än det antal som fälls samt kvalitet som
storlek på träd ska anges och säkras i exploateringsavtalet.
Ekonomi för byggnation, rivning mm
I målen som kommunfullmäktige antagit och som gäller fram till 2019 agerar Höörs kommun för att
ha långsiktig hållbar ekonomi, vilket är ett av de 4 målen ( övriga mål se sid 8, rubriken ”Hur bidrar
förslaget till kommunens vision och mål?”) I syfte att minska framtida kostnader behöver vi agera
för ansvarsfulla inköp/upphandlingar och säkra att beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på
samhället och miljön. Det är viktigt att bygga på ett hållbart sätt så att skolområdet blir en del i en
hållbar stad ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Detaljplanen medför att mark har avsatts för allmänt ändamål vilket medför att det uppkommer
nya underhållskostnader för kommunens gatu- och parkenhet för att drifta planområdets nya gata,
parkeringsplatser samt naturområden. Kommunens gatu- och parkenhet har tagit fram en modell för
automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden för allmänt ändamål. Modellen är enkel
och bygger på en schabloniserad m2-ersättning. Modellens m2-priser baseras på de faktiska kostnader som gatu- och parkenheten har för att drifta gatu- resp parkmark idag.
Beräknad driftkostnad för den aktuella detaljplanens lokalgata/naturområde/parkområde medför att
den totala schablonkostnaden för området är ..xx.. kr. Schablonkostnaderna är utifrån 2016 års m2priser, det innebär att områdets kostnader kan komma att förändras med tiden.
Övriga kostnader
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens VAtaxa.
Kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av exploatören som även
bekostar en eventuell arkeologisk undersökning.

Dispansansökningar och utförande

Flytt - och anläggande av ny dagvattendamm
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
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arter skadas krävs en dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärden, vilket Höörs kommun som
fastighetsägare ansvarar för att ansöka om.
Angränsande Natura 2000-område
Om en åtgärd planeras som kan ha en betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område,
såväl åtgärder som sker innanför som utanför området, krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vid genomförandet ska beaktas att ledningsdragning inte påverkar kommande Natura 2000 område. Vid
genomförandet ska även beaktas att inte belysning riktas så att faunan påverkas negativt.

Administrativa frågor

Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Anneli Andersson
Planarkitekt
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Miljöhus

Tillbyggnad för skolpersonal

Matsal, kök och
bibliotek centralt

Förskola med 8 avdelningar
i 1 plan

Eventuellt behöver
del av björkskogen
användas till parkering

Ny tillfart

Stenlängan som rustas upp
används av förskolan men
kan även ha andra funktioner

P-plats med elladdning
Cykelgarage

Med gröna tak, sedumväxtlighet,
på de mindre taken och detaljer
som associerar till stenlängan
smälter förskolan väl in i miljön
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F-6 skola, förskola och fritidshem
Idrottshall med tillbyggnad för omklädningsrum
Omdisponering kommer ske av lokaler

Mopedgarage

Högstadieskola

Gångstig leder vidare upp mot
idrottsplats, skogsstigar utegym
och balanslekplats

Gång- och cykelväg
sammanbinder förskolan med de
övriga skolbyggnaderna

Befintlig dagvattendamm

Nybyvägen

g
kelvä

ch cy

-o
Gång
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Samrådsredogörelse över planprogram
för Sätoftaskolans nya förskola mm.,
Sätofta 18:53 m.fl. fastigheter
Höörs kommun, Skåne län

Redovisning av projektet samt sammanställning över synpunkter på planprogrammet
Kommunstyrelsen beslöt 2016-06-07 § 13 att planprogram för ”Sätoftaskolans nya
förskola mm., Sätofta 18:53 m.fl. fastigheter” upprättad 2 016-06-07, skulle ställas ut för
samråd. Samrådet har varat under tiden 2016-06-10 – 2016-07-22. En underrättelse om
samrådet av planprogrammet skickades till berörda myndigheter, ledningsdragandeföretag, kommunala nämnder och grannar som därmed bereddes tillfälle att ta del av
planprogrammet och att yttra sig över det. Annons var införd i Lokaltidningen den 25 maj
och i Skånska Dagbladet lördagen den 28 Maj 2016. Planprogrammet har under
samrådstiden varit uppsatt i kommunhusets foajé och har funnits på kommunens hemsida
(www.hoor.se).
2013 togs en detaljplan fram för en förskola i sex avdelningar och i två plan som dock inte
antogs. I november 2015 återupptogs detaljplanearbetet, men nu för en förskola i åtta
avdelningar, gemensamt tillagningskök och matsal med flera funktioner. Beslutet innebar
att den nya planen skulle utföras med utökat planförfarande och att planarbetet skulle
inledas med ett planprogram som skulle beskriva mål och utgångspunkter för detaljplanen
och vilka alternativ som finns för det fortsatta planarbetet. Syftet med det nya planarbetet
var enligt beslutet att utveckla Campus Sätofta enligt barn- och utbildningsnämndens
behov; • 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.
Det tidigare planarbetet för ny förskola i Sätofta avslutades därmed.
Under framtagandet av planprogrammet har återkommande möten hållits med en
projektledningsgrupp där kommundirektör, skolchef, förskolechef, mark- och
fastighetsstrateg, representant från HFAB, arkitekt som tagit fram byggnadsförslag och
planarkitekt (skrivande) har deltagit. Vid en del möten har pedagogista, måltidschef,
kommunarkitekt och ekonomichef deltagit.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVER PLANPROGRAM
Datum

Diarienummer

Sida

2017-02-13

KSF 2015/393

2 (13)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Plan- och GISenheten

Dialogmöte om framtidens Sätoftaskola
Som ledord genom dialogen och för arbetet med att planera och bygga en ny förskola med
flera funktioner, har varit att lyssna på barnen och tänk ur barnens perspektiv, ta vara på
barnens och personalens åsikter som kan verksamheten och känner till Sätofta skolområde. Därför föregicks dialogmötet av ett möte med förskolebarn och personal på
Sätoftaskolans förskola som redovisas i planprogrammet.
I början av samrådet, den 15 juni, hölls ett dialogmöte om planprogrammet på
Sätoftaskolan, då ca 60 personer medverkade. Det informerades om dialogmötet i
annonserna om planprogrammet och i utskick samt via uppsatta skyltar vid Nybyvägen
från båda riktningarna vid infarterna till skolan och vid stenlängan.
Efter politikers och tjänstemäns inledande information om behovet av utbyggnaden och om
planprogrammet deltog alla i workshop. 3d-skisser hade delats ut vid borden som visade
föreslagna utformningar av en förskola med 8 avdelningar med flera funktioner i en
respektive två plan (se utdrag sid 12 och 13 i planprogrammet) och ett antal
frågeställningar om utvecklingen av Sätofta hade formulerats i utdelade enkäter (se bilaga.
De medverkande diskuterade vilka behov som finns och olika lösningar, men också om
vissa problem som följer med utbyggnaden. Sist visades byggnadens läge och form i 1och 2-plan utstakad i terrängen. Sammanfattningsvis lämnades följande synpunkter under
mötet och i de 34 enkätsvaren som lämnades in:
En stor fråga och en anledning till att tidigare detaljplan i 2-våningar lades ned, har varit om
förskolan ska byggas i 1- eller 2-våningar. Majoritet önskar att förskolan ska vara i 1-plan
vilket motiveras utifrån flera aspekter: För god tillgänglighet för barn och personal, för att
rörelsehindrade ska slippa trappor, ur säkerhetssynpunkt för undvikande av fallolyckor och
vid utrymning om brand eller om annan fara skulle uppstå. Synpunkter har framförts av
grannar att 1-plan anpassas bättre till anslutande bebyggels som vårdhemmet direkt öster
om samt stenladan söder om är i 1, 5-planshus. 1-plan menar många ger ökad trivsel och
känsla av mindre skala. Utseendemässigt föreslås byggnaden utformas med variation i
fasader med fasadmaterial anpassade för natur- och kulturmiljön. Indragningar av fasaden
kan till exempel skapas så att en mindre skala upplevs samt fönster placerade med omsorg
för att inrama vackra naturvyer som barnen ska kunna uppleva även inifrån, ej förbyggda av
förråd. Det är viktigt att skapa bra innemiljö i förskolan. Invändig utformning anges dock
inte i detaljplanens juridiska plankarta men miljötänk och hållbarhet diskuterades och att
gott inomhusklimat är A och O, vilket ska följa hela planeringen och byggandet.
Ett fåtal har påpekat att 1-plan skapar en stor byggnadsarea på mark och att en byggnad i
2-plan hade skapat mer plats för utemiljö samt varit mer ekonomiskt. Det menades att
tillräckligt stor utemiljö även går att skapa med 1-plan då område som anges i översiktsplan
för skola är väl tilltaget. En ingång bör finnas för varje avdelning.
Den kulturhistoriska stenlängan intill Nybyvägen är många positiva till att den restaureras
och den föreslås av en majoritet få mångfunktionell användning som ett ”byhus” i Sätofta,
för förskoleverksamhet och annan skolverksamhet på dagtid, bibliotek för alla,
kulturverksamhet, musik, ateljé med flera funktioner samt för möten och fester.
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Att skolområdet och naturmiljön däromkring skulle användas mer över dygnet för att fler
människor ska röra sig i och kring skolområdet för att skapa trygghet och för att miljön inte
ska ligga oanvänd var de flesta överens om. Utegym, lekplats, bättre belysning, kopplade
slingor mellan skolan, naturen, skog och sjö, kultur var andra synpunkter.
En grannsynpunkt som framförts från vårdhemmet öster om är att byggnaden byggnaden,
föreslagen förskola mm skulle flyttas längre ifrån Ringsjöhemmet som är ett vårdboende
med sekretess.

Övriga önskemål, idéer och tips som lämnades vid dialogmötet återges i bilaga
”Svar_Enkätfrågor om framtidens Sätoftaskola. 15 juni 2016”.

Inkomna skriftliga yttranden
Inkomna yttranden redovisas och kommenteras i denna samrådsredogörelse. Om så
erfordras har yttrandena kommenterats. 9 st yttranden, varav 8 med synpunkter, inkom på
planprogrammet.

Följande skriftliga yttranden har inkommit utöver svaren på enkäterna:
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen

Med synpunkter

Region Skåne

Med synpunkter

Lantmäteriet

Utan synpunkter

Trafikverket

Med synpunkter

Privata företag
E.ON

Med synpunkter

Kommunala nämnder och instanser
Mittskåne Vatten

Med synpunkter

Miljö och byggnadsnämnden

Med synpunkter

Transportstrateg och kommunalt
ansvarig för kollektivtrafikfrågorna

Med synpunkter

Fastighetsägare, grannar till planprogrammet

Med synpunkter
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Följande yttranden har skriftligen inkommit angående
planprogrammet:
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen
Miljökvalitetsnormer för vatten
Enligt planprogrammet ska dagvattnet som alstras inom planområdet tas om hand och
fördröjas lokalt inom detaljplaneområdet i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna
avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller till
miljön. Det är därför lämpligt att kommunen utreder och tar ställning till om det kan finnas
behov av att genomföra en övergripande dagvattenlösning för hela området vid Sätoftaskolan. Detta också med tanke på att det enligt översiktsplanen för Ringsjöbandet kan bli
aktuellt med en utbyggnad av ett 40-tal bostäder i området framöver. Kommande
planhandlingar bör säkerställa att åtgärder sker så att inte planen bidrar till översvämning
eller påverkar vattenkvaliteten i exempelvis Ringsjön negativt. Se även avsnittet
Biotopskydd & artskydd nedan.
Arkeologi
En arkeologisk utredning kan komma att krävas enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen.
Kommunen behöver ta kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att utreda frågan
vidare.
Biotopskydd & artskydd
Stenmurar och diken som ligger i och i anslutning till fastigheten Bosjökloster 1:270 är
idag att räkna som biotopskyddade då delar av fastigheten idag skulle bedömmas som
jordbruksmark även om marken de senaste åren ej brukats. Utifrån föreliggande
handlingar verkar dock dessa biotoper inte beröras av föreslagen byggnation.
I dagvattendammen inom berört område finns idag fridlysta groddjur. Detta innebära att
det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar eller ta bort
eller skada ägg, rom, larver eller bon. För att säkerställa att groddjuren inte skadas är det
viktigt att anpassa dagvattendammen så att denna kan utgöra en bra livsmiljö även om
dammen skulle utökas. Det är även viktigt att utföra åtgärderna vid rätt tidpunkt så att
groddjuren inte skadas vid arbetet. Vidare inventeringar av dammen bör utföras innan
åtgärder tas för att säkerställa eventuell förekomst av andra arter. Om det finns risk för att
skyddade arter skadas krävs en dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärden.
I närområdet finns höga naturvärden kopplade till grova lövträd. Länsstyrelsen vill
uppmana att sådana träd särskilt beaktas vid utformningen av detaljplanen.
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Natura 2000
Länsstyrelsen vill informera om att området direkt norr och öster om skolområdet är
föreslaget att skyddas som ett Natura 2000-område (se bifogad karta). Område 3 i
naturvärdesinventeringen ligger i direkt anslutning till det föreslagna Natura 2000området. Om en åtgärd planeras som kan ha en betydande påverkan på miljön i ett
Natura 2000-område, såväl åtgärder som sker innanför som utanför området, krävs
tillstånd från Länsstyrelsen. Kommande planhandlingar behöver förhålla sig till detta
och redogöra för vilken påverkan planen får på det föreslagna området.

Miljöbedömning
Utifrån föreliggande handlingar delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett
genomförande av efterföljande detaljplan inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsen kan
dock vid behov välja att återkomma till frågan i samrådet.

Efter samrådet har kommunen kontaktat Länsstyrelsen och fått följande svar gällande
arkeologin
Länsstyrelsen har lämnat yttrande på ett planprogram för Sätoftaskolans nya förskola. Ni
har i enlighet med yttrandet begärt enskilt samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för
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att bringa klarhet i områdets fornlämningssituation. Inom planområdet finns sedan tidigare
inga kända registrerade fornlämningar.
Länsstyrelsen besiktigade området 2016-08-18. Vid besiktningen konsterades att stora
delar av ytan är påverkad av ledningar för VA? påförda jord- och grusmassor samt
sannolikt delvis sedan tidigare genomförd avbaning. Endast en mindre yta längst åt söder
förefaller vara orörd.
Baserat på iakttagelserna vid besiktningstillfället bedömer Länsstyrelsen att en arkeologisk
utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något meningsfullt arkeologiskt
resultat. Således ställer inte länsstyrelsen några krav på att en arkeologisk utredning ska
föregå planerad utbyggnad och särskilt tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML)
erfordras ej.
Dock gäller enligt 2 kap KML som alltid den så kallade anmälningsplikten, det vill säga om
det under pågående markarbeten påträffas fornlämning ska arbetena avbrytas och
länsstyrelsen omedelbart kontaktas.

Kommentar:
Miljökvalitetsnormer för vatten
Delar av det aktuella området i planprogrammet för Sätoftaskolans nya förskola mm ligger
inom verksamhetsområde för dagvatten. På grund av kommande detaljplan kommer en
genomgång av det befintliga verksamhetsområdet för VA att göras av Mittskåne Vatten.
Kommunfullmäktige beslutar sedan om eventuell utökning av verksamhetsområde.
Frågan om utökning av verksamhetsområde för dagvatten för det område, som i ÖP pekats
ut för exploatering av bostäder eller skola, kommer att lyftas vid ett framtida planarbete.
Höörs kommun håller på att ta fram en ny dagvattenpolicy för att ersätta den befintliga från
2003. Inför framtagande av detaljplan för det området kommer en dagvattenutredning att
utföras enligt en i policyn framtagen mall. Detta görs för att säkerställa att dagvatten
hanteras på ett sådant sätt att vattenkvaliteten i Ringsjön inte försämras eller att
översvämningsrisken för området ökar.
Om den befintliga dagvattendammen ska nyttjas för ytterligare hantering av dagvatten
kommer en utredning samt försiktighetsåtgärder att göras, för att eventuella skyddade arter
inte ska skadas.

Arkeologi
I enlighet med länsstyrelsens yttrande har kommunen begärt enskilt samråd med
länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att bringa klarhet i områdets fornlämningssituation.
Länsstyrelsen meddelar därefter i skrivelse 2016-08-24 att det inom planområdet inte finns
några kända registrerade fornlämningar sedan tidigare. Vidare anges i länsstyrelsens
skrivelse: ”Länsstyrelsen besiktigade området 2016-08-18. Vid besiktningen konsterades
att stora delar av ytan är påverkad av ledningar för VA? påförda jord- och grusmassor samt
sannolikt delvis sedan tidigare genomförd avbaning. Endast en mindre yta längst åt söder
förefaller vara orörd. Baserat på iakttagelserna vid besiktningstillfället bedömer
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Länsstyrelsen att en arkeologisk utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något
meningsfullt arkeologiskt resultat. Således ställer inte länsstyrelsen några krav på att en
arkeologisk utredning ska föregå planerad utbyggnad och särskilt tillstånd enligt 2 kap
kulturmiljölagen (KML) erfordras ej. Dock gäller enligt 2 kap KML som alltid den så kallade
anmälningsplikten, det vill säga om det under pågående markarbeten påträffas fornlämning
ska arbetena avbrytas och länsstyrelsen omedelbart kontaktas.”

Biotopskydd & artskydd
Vid förstoring och flytt av dagvattendammen ska det tillses att den nya dammen utgör en
bra livsmiljö för de levande organismerna. De skyddade arternas krav ska särskilt beaktas
Dagvattenutredning ska tas fram under framtagandet av detaljplanen och innan
genomförandet ska vidare inventeringar av förekomster av skyddade arter i dammen utföra
vilket ska anges i dagvattenutredningen liksom föreskrifter för utförandet, innefattande
tidpunkt som arbetet med dammen kan utföras så att inte groddjuren och om det skulle visa
sig finnas andra skyddade arter skadas. Om den vidare inventeringen av dammen visar att
det förekommer andra skyddade arter än de som anges i den redan framtagna rapporten,
naturvärdesinventeringen som gjorts av Naturcentrum AB, 2016-04-25, och det finns risk
att dessa och de redan identifierade skyddade arterna skadas, ska dispens enligt
artskyddsförordningen utföras vilket skrivs in i genomförandebeskrivningen.
Länsstyrelsen har påtalat att det finns höga naturvärden kopplade till grova lövträd och
uppmanar kommunen att särskilt beakta det vid utformningen av detaljplanen. Den mark
som kommunen planerar utbyggnaden på är ruderatmark med rik växtlighet av örter men
det finns även angränsande stora ängsytor med rik flora och fauna samt skog. Planen
innebär att ett antal stora träd behöver tas bort där genomdragning av väg och gångcykelväg görs och viss beskärning behövs för att en gång- cykelväg ska kunna förläggas
nära trädrad i nordväst. Att genombrott får göras i stenmur med träd anges i gällande plan
(laga kraft 2004-07-20). Skötsel ska ske med varsamhet. Bedömningen är att
exploateringens omfattning har mindre betydelse för naturvärdena kopplade till grova
lövträd.

Uppföljning av trädplantering

Intentionen är att värna och bevara stora träd så långt det är möjligt. Om träd fälls ska de
ersättas av nya. Beskrivning av träd kvalitéer, antal osv ska följas upp i exploateringsavtalet
mellan kommunen och HFAB för att säkra önskvärd återplantering. 7 större träd som anges
i naturvärdesinventeringen skyddas speciellt i detaljplanen.

Natura 2000

Vid genomförandet ska beaktas att ledningsdragning inte påverkar kommande Natura 2000
område. Vid genomförandet ska även beaktas att inte belysning riktas så att faunan
påverkas negativt vilket skrivs in i planbeskrivningens genomförande del.
Region Skåne
Region Skåne ser positivt på planförslagets ambition att nyttja befintliga bebyggelsestrukturer vid utbyggnaden och utvecklingen av Sätoftaskolan och dess omgivning.
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Planprogrammet ligger väl i linje med strategier för Det flerkärniga Skåne som
understryker att planering för funktionella gång- och cykelvägar till exempelvis skola,
kollektivtrafiknoder och service kan stärka möjligheterna för människor att resa på ett
hållbart sätt.
Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har meddelat att de inte har något att erinra ur
fastighetsbildningssynpunkt.
Trafikverket
Trafikverket har meddelat att de tycker det vore bra om det fanns bättre kollektivtrafikutbud och cykelvägar till skolan. I övrigt har de inga synpunkter.

Kommentar:

Nybyvägen har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen planerar bygga en gång- och
cykelväg parallell utmed nya västra tillfartsvägen till förskola och skolområdesom i en första
etapp ska byggas ut till förskolans parkeringsplats för hämtning och lämning. Gång- och
cykelvägen bidrar till att göra det enklare och för gående- och cyklande att ta sig säkrare till
förskolan skolan och idrottsplatsen samt till naturen norr där om. Kommunen arbetar med
att förbättra kommunala gång- och cykelvägssystem och en särskild del i framtagen
trafikplan behandlar gång- och cykelvägars utbyggnad. Transportstrateg och kommunalt
ansvarig för kollektivtrafikfrågorna anser i skrivelse att det inte finns anledning till flyttning
av hållplatsen som är belägen strax intill befintlig östra infart till Sätoftaskolan och
förhoppningsvis skapar planen fler resenärer.
Boende har vid dialogmötet framfört att de anser att busshållplatsens läge inte känns tryggt
med den avsmalnade vägpartiet med trafik från båda håll och passagerare som ska gå över
gatan och menar att utformningen bör ses över.

Privata företag
E. ON Elnät AB
E.ON Elnät har hög- och lågspänningsledningar samt servisledningar inom området, se
bifogad karta. Kablarna är inritade i osäkert läge. För att säkerställa dess exakta lägen
beställs kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår kundsupport 020-22 24 24.
För att jordkabeln ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det i
plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med jordkabeln i mitten. Den restriktion i
markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON Elnät föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen
u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av
elektriska starkströmsanläggningar”.
E.ON Elnät förutsätter att befintliga ledningar kan vara kvar i nuvarande läge. Behöver våra
anläggningar flyttas, skyddas med rör eller byggas om bekostas detta av exploatören.
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Kommentar:
Då planeringen av området har blivit tydligare i samrådsförslaget av detaljplanen än i
planprogrammet bör den nya ledningsdragningen ses över och så långt möjligt förläggas i
allmän platsmark. Därmed behöver förslag lämnas av E.ON var ledningar ska dras och
eventuell transformatorstation placeras.
Om u-område behövs läggs in görs det inför nästa skede, granskningen, av detaljplanen.

Kommunala nämnder och instanser
Mittskåne Vatten
”Delar av det aktuella området i planprogrammet för Sätoftaskolans nya förskola mm ligger
inom verksamhetsområde för dagvatten. På grund av kommande detaljplan kommer en
genomgång av det befintliga verksamhetsområdet för VA att göras av Mittskåne Vatten.
Kommunfullmäktige beslutar sedan om eventuell utökning av verksamhetsområde.
Frågan om utökning av verksamhetsområde för dagvatten för det område, som i ÖP pekats
ut för exploatering av bostäder eller skola, kommer att lyftas vid ett framtida planarbete.
Höörs kommun håller på att ta fram en ny dagvattenpolicy för att ersätta den befintliga från
2003. Inför framtagande av detaljplan för det området kommer en dagvattenutredning att
utföras enligt en i policyn framtagen mall. Detta görs för att säkerställa att dagvatten
hanteras på ett sådant sätt att vattenkvaliteten i Ringsjön inte försämras eller att
översvämningsrisken för området ökar.
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Om den befintliga dagvattendammen ska nyttjas för ytterligare hantering av dagvatten
kommer en utredning samt försiktighetsåtgärder att göras, för att eventuella skyddade arter
inte ska skadas.”

Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Länsstyrelsens yttrande.

Miljö- och byggnadsnämnden
För att bibehålla områdets gröna och luftiga karaktär är det viktigt att inte tillåta
bebyggelse nära fastighetsgräns på redan bebyggd fastigheter, det är viktigt att området
planeras så att boende på befintligt vårdhem inte störs mer än nödvändigt av buller. 4,5
meter är ett rimligt avstånd för att behålla den gröna karaktären på området. Byggnader i
2 plan är att föredra framför det mer utrymmeskrävande förslaget i 1 plan då detta ger
större ytor för barnen att röra sig på. Då byggnaderna på Sätoftaskolan delvis är uppförda
i 2 plan och den nya skolbyggnaden ligger är byggd som suterräng i 2-3 plan och kommer
att passa bäst in i omgivningarna, dessutom är detta det mest ekonomiska alternativet.
I planprogrammet beskrivs möjligheten att använda marken i nord väst för bostäder,
denna mark bör istället bevaras för att möjliggöra framtida utveckling av skolområdet.
Utomhusmiljön ska planeras så att ingen kemisk ogräsbekämpning kommer att krävas.
Grönområden kan med fördel anläggas så att de gynnar den biologiska mångfalden, välj
växtlighet som gynnar pollinatörer.
Lekytor ska anläggas med naturliga material som inte är hälsoskadliga. Ren jord ska
användas vid anläggning av utemiljön, det vill säga ingen inblandning av slam i jorden där
djur eller barn kan komma att vistas. Husen bör byggas som passivhus, gärna med
solceller och gröna tak och väggar.

Kommentar:
I föreslaget som går vidare som samrådshandling av detaljplan är avståndet till granne från
möjlig byggnation av huvudbyggnad inte någonstans mindre än 5,5 meter och 8 meter
anges som högsta nockhöjd för huvudbyggnaden. En låg förskole byggnad är det som
förespråkats av de som jobbar inom den pedagogiska verksamheten, rektor och
förskolechef, föräldrar och grannar vid samråd och dialogmöte varför man politiskt i detta
läge valt att inte bygga på höjden 8 meter då en tillräckligt stor förskole gård är möjlig att
genomföra som avgränsas naturligt med föreslagen gata.
Det som anges i planprogrammet gällande marken i nordväst inom Bosjökloster 1:270, är
ett utdrag ur plan för Ringsjöbandet som är en del i gällande översiktsplan, se utdrag från
planprogrammet sid 7 nedan. Den gulmarkerade marken kan, som det anges, även
användas för skolverksamhet.
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Förskolegården kommer att utföras med stora gräsytor och med trädplanteringar för att
skapa en naturlik miljö som gynnar biologiskt mångfald. Detaljprojekteringeningår inte i
detaljplanen men säkerställande av exempelvis trädplantering kommer att följas upp i
exploateringsavtalet vilket skrivs in i planbeskrivningens genomförandedel. På
förskolegården får inte finnas förorenad jord, Naturvårdsverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning (KM) miljölagstiftningen gäller.
Plankartan med planbestämmelserna är det juridiskt gällande dokumentet över hur marken
får användas och bebyggelsen utformas. Detalprojekteringen av utomhusmiljön och
användning av hälsoskadliga ämnen regleras inte i detaljplanen utan är en del i
genomförandeprocessen som exploatören/byggherren ansvarar för och som Miljö- och
byggnadsnämnden bevakar vid marklov, bygglov och tillståndsgivning.
För att underlätta för miljövänlig energianvändning har bestämmelse lagts in i detaljplanen
att ”Bygglov krävs inte för solpaneler eller solfångare placerade i takfallets lutning.”

Transportstrateg och kommunalt ansvarig för kollektivtrafikfrågorna
Planen har ingen negativ påverkan, ingen anledning till flyttning av hållplats och
förhoppningsvis blir det fler resenärer.
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Fastighetsägare, grannar
Granne, Nybovägen 40
Vi anser att planen behöver ytterligare övervägas pga. följande frågor:
1. Närheten till den nya förskola till vårdhem Ringsjöhemmet, där patienter med allvarliga
psykiska problem lätt kan komma i kontakt med barnen under sina dagliga rutiner. Som
grannar till vårdhem i över tio år, är vår erfarenhet att dessa patienter är fria att röra sig
utan att bli kontrollerade. Ibland har de skrämmande beteenden, som att skrika högt, eller
tar sig till intilliggande fastigheter för att sälja personliga föremål. Allvarliga incidenter kan
vara sällsynta, men det är ett stort ansvar om ett barn skulle misshandlas av en psykiskt
instabil patient.
2. Vägen runt förskolan skapar säkerhetsfrågor till skolmiljön för små barn. Trots att de
planeras för brandbilar och ambulanser kan den användas av allmänheten. Det kommer att
vara den perfekta racingsbanan för motorcyklar eller bilar. Det pågår redan racer i området
av den aktuella parkeringsplatsen på kvällarna. Det är inte lämpligt för barn att hitta
cigaretter och skrot i närheten av sitt rekreationsområde eller utsättas för fara av fordons
fortkörning.
3. För en säker skolmiljö för små barn, tror vi att parkeringsplatsen framför den nya
förskolan bör avsättas endast för personalen i skolan. Parkeringsplatsen skulle vara låst,
så att tillgången är begränsad.
4. Vi tror också att den nya tillfarten ökar risknivån i trafiken för fotgängare, cyklister och
för bilar på Nybyvägen. I den punkten av Nybyvägen erbjuds lite synlighet och vid
lämningar och hämtningar ökar trafikhastighet och täthet.
5. Planen visar att det finns ett stort utrymme på den västra sidan av skolbyggnaden i
Sätofta som inte kommer att användas. Vi rekommenderar att bygga en del av den nya
förskolan i detta utrymme. Detta gör det möjligt också att använda större utrymme för
friluftsliv och rekreation för barnen inom den gamla och nya skolan.
6. Skulle den gamla stenlängan komma att vara i skolmiljö, som vi ser som en viktig del av
det historiska arvet i Sätofta, skulle den vara perfekt för bibliotek, föreläsningssalar eller
utrymmen där barn kan experimentera med konst.

Kommentar:
1. Det är konflikt i placeringen och verksamheterna förskola/skola och boende, vilket
båda verksamhetsutövarna och grannar samt föräldrar har framfört. Det är viktigt
få så bra lösningar som möjligt. Detaljplanen innebär en utökning av befintlig,
detaljplanelagd användning medan vårdhemmet funnits på platsen länge, dock med
olika vårdinriktning. Vårdhemmet ansvarar för sin verksamhet och att inte
omgivningen störs.
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2. Det är en gång- och cykelväg som planeras sammanläka skolområdet. Det kommer
finnas anordningar som ska förhindra obehörig trafik. Tillgängliga vägar måste
finnas för räddningsfordon.
3. Parkeringsplatser vid nya tillfartsvägen i väster är till för hämtning och lämning av
förskolebarn.
4. Gång- och cykelväg planeras från båda riktningarna vilket innebär en
trafiksäkerhetshöjande åtgärd då gående och cyklande till skolområdet inte behöver
passera tillfartsvägarna till skolan. Som boende i området kommer trafiken att öka
med planförslaget men trafikökningen kommer främst att ske vid vissa tider på
dagen. Se trafikutredning samt redogörelse i planprogrammet över tillkommande
trafikmängder.
5. Den nya tillfartsgatan har förprojekterats av trafikkonsult i syfte att hitta bästa läge
ur siktförhållande samt lämplig radie. Med dragningen som föreslås skapas med
gatan en avgränsad och tillräcklig förskolegård som kan inhägnas.
6. Förslaget kommer med denna handling att följa med som beslutsunderlag för
politikerna att ta ställning till.

Anneli Andersson
Planarkitekt
0413-282 09
anneli.andersson@hoor.se
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Vad är ett planprogram?
Planprogrammets syfte är att beskriva mål och utgångspunkter för detaljplanen som
följer och som regleras enligt plan- och bygglagen. (En detaljplan är ett juridiskt
gällande dokument för hur och var bebyggelse, utemiljö, vägar mm får ske). Planprogrammet ska redogöra för olika alternativ som finns och ge vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas. Det ska redogöra den byggda miljön,
utemiljön och naturen, hur den kan utvecklas och bevaras men även beskriva och
finna lösningar för den tekniska strukturen. Detta planprogram handlar i stora delar
om att skapa mark och planera utformningen av en förskola för 160 barn. Planeringen har därför fokuserats att belysa hur utbyggnaden kan ske utifrån barnens bästa.
Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan kan förklaras som en skiss över hur
det kan komma att bli.
Medverkande tjänstemän
Planprogrammet är författat av Samhällsbyggnadssektorns Plan- och GISenhet av
planarkitekt Anneli Andersson. Volymstudier för byggnader i 1- respektive 2-plan har
tagits fram av Leif Hörberg, Wigot arkitekter Lund.
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Bild 2: Planområdet markerat på ortofoto från 2014.
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Planområdet
Sfätoftaskolan

Östra Ringsjön/
Sätofta sjön
VästraRingsjön

Bild 3: Planområdet /Sätoftaskolans läge i förhållande till Höörs centrum och tågstation.
Det finns busshållplats (Ringbuss 445) intill Sätoftaskolan vid Nybyvägen och det finns
även ett väl utbyggt gång- cykelnät mot målpunkten.

Läge: Planområdet är beläget vid och inom Sätoftaskolans område inom det så kallade Ringsjöbandet
som bebyggelsen utmed Västra och Sätoftasjön/Östra Ringsjöns norra strand benämns som. Från den
planerade förskolans läge är det ca 500 meter gångväg till stranden vid Östra Ringsjön. Fågelvägen är
det ca 3500 meter till Höörs centrum och med cykel eller med ringbuss 445 tar det ca 15 minuter att
ta sig mellan målen.
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Bild 4: Sätofta högstadieskola syns i bakgrunden av platsen där den nya förskolan föreslås
placeras.

Bakgrund och syfte

Kommunstyrelsen lämnade planuppdrag 2015-11-09 § 236 i syfte att ta fram ny detaljplan för att
utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola för 160 barn (8 avdelningar) samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov, se mål. Samtidigt beslöts att det
tidigare planarbetet för ny förskola med 6 avdelningar som bedrevs 2013 skulle avslutas.
Det beslöts att planarbetet med ny förskola mm ska bedrivas enligt plan- och bygglagens utökade
planförfarande och inledas med detta planprogram. Planprogrammet beskriver mål och utgångspunkter för den kommande detaljplanen och vilka alternativ som finns inför det fortsatta planarbetet.
Arbetet med detaljplanen kommer att innebära ändring samt utvidgning av skolområdet för Sätoftaskolan och omfattar i väster ett område som inte tidigare varit detaljplanelagt med en äldre nedlagd
gård och obebyggd mark i området från Nybyvägen norrut mot högstadieskolan (se bild 4).

Mål

Planprogrammet ska utgöra underlag för en detaljplan som ska möjliggöra byggnation enligt barnoch utbildningsnämndens beslut den 13 april 2015 där det anges att:

•

en förskola i 8 avdelningar behöver byggas

•

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
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Planprocessen
Hur detaljplanearbetet ska bedrivas, i detta fall utökat planförfarande, anges i plan- och bygglag
(2010:900) 5 kap 7 §. Efter samrådet av detta planprogram, då alla har möjlighet att inkomma med
synpunkter, kommer en detaljplan att tas fram som ställs ut för samråd vid två tillfällen, samråd och
granskning. Dialogmöte sker på Sätoftaskolan den 15 juni kl 18.00 och samråd av planprogrammet
varar mellan 10 juni till 22 juli. 22 juli är sista datum att inkomma med skriftliga synpunkter. Planprogrammet finns utställt på www.hoor.se samt i kommunhusets foajé.
Så här fortskrider planarbetet:

Tidplan
Samråd av planprogram
Samråd av detaljplanen
Granskning av detaljplanen
Antagande av detaljplanen (KF)
Laga kraft av detaljplanen

sommaren 2016
hösten 2016
hösten - vintern 2016 - 2017
våren - sommaren 2017
sommaren - hösten 2017

Plandata

Översiktsplan: Utvidgningen av skolområdet stämmer med ändring av översiktsplanen (ÄÖP), för
Ringsjöbandet som Kommunfullmäktige antog 2016-02-17. Utvidgningen av skolområdet samt
området väster om ingår som utvecklingsområde, se bild 5. Det anges i ÄÖP:n att skolan behöver
expandera med ny förskola med 8 avdelningar samt byggnader för kök och matsal. Om det är möjligt
med hänsyn till skolans behov kan området väster om Sätoftaskolan planeras för ca 40 bostäder.
Området som kan komma att bebyggas med bostäder (gult) ingår inte i detta planprogram.

Bild 5: Utdrag ur plan för Ringsjöbandet som är en del av gällande översiktsplan.”Tänkbart scenario för
utveckling av Campus Sätofta med både skolverksamhet (ljusröd markering) och bostadsmarkering (gul).
Ett annat scenario är att skolverksamheten behöver även det gula fältet.” Blå pilar anger alternativa nya
anslutningsvägar. Den östra blå pilen visar det läge för ny tillfart som är den som föreslås i detta planprogram.
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Område där ny förskola,
matsal, tillagningskök mm
föreslås placeras.

Bild 6

Bild 7

Utdrag ur gällande detaljplan från 2004-10-28 , bild 6, högstadieskola och idrottsplats och bild 7. detaljplan från
1992-03-27 Sätoftaskolans första delar F-6 klasser, fritidshem, förskola, matsal mm.

Detaljplaner
För Sätoftaskolans första delar med F-6 klasser, fritidshem, förskola matsal mm, gäller detaljplan
från 1992-03-27, bild 7. Detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28, bild 6, där även idrottsplatsen ingår. Vårdhemmet och de privata angränsande bostäderna är inte detaljplanelagda.
Ägoförhållanden
Se fastighetskartan, bild 8. Sätofta 18:53 och 18:10 ägs av Höörs kommun och 18:54 ägs av Höörs
Fastighets AB (HFAB).
Areal
Programområdet omfattar cirka 3 ha varav ca 1/3 av marken är detaljplanlagd för Sätoftaskolan.
Föreslaget utbyggnadsområde utgörs till största del av ruderatmark och natur som inte tidigare
omfattas av detaljplan.
Avgränsning
Planområdets avgränsning redovisas i inledningen, bild 2. Den nya förskolan kan delvis placeras
inom befintligt skolområde enligt gällande detaljplaner, men skolområdet behöver utvidgas för att
ge plats för en tillräckligt stor tomt för en förskola med 8 avdelningar och tillhörande utemiljö samt
trafiklösningar. En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer
behövas strax väster om stenlängan intill Nybyvägen se bild 5, (utdrag ur Gällande översiktsplan ,
Plan för Ringsjöbandet, antagen 2016-02-17). Barn- och utbildningsnämnden har framfört önskemål om att kunna använda denna stenlänga i förskolemiljön. I planprogrammet visas studier för läget
av en ny förskola i 1- eller 2-plan. Programmet redovisar också kortfattat hur övriga funktioner som
ska tillskapas enligt barn och utbildningsnämndens beslut 13 april 2015, se mål sid 6. Flera av funktionerna kan lösas inom det område som redan är detaljplanelagt för skolområde. Eventuellt kan
gällande detaljplaner behöva ändras i vissa delar vilket kommer studeras vidare efter dialogmötet
och samrådet av planprogrammet.
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skolområde

Dagvattendamm

Vårdhem

Gården, bild 9

Bild 8 Fastighetskarta med planområdet och föreslaget läge för ny byggnad.
Även inom det befintliga skolområdet kommer tillbyggnader behövas.

Nuvarande användning
Den reglerade marken inom programområdet utgörs av skola, gata, gång- och cykelväg, parkering och
natur. De områden som inte tidigare är detaljplanelagda och som kommer ingå i den kommande detaljplanen är i dag ruderatmark och natur, mest gräsmark. Det finns även stora träd, ek, bok, lönn med
flera trädslag. I öster finns en björkdunge intill nuvarande infartsväg och det finns stengärdsgårdar
söder om befintlig parkering mellan vårdhemmet och skolan (se bild 8) samt i planområdets västra
gräns mot Bosjökloster 1:20. Det finns en dagvattendamm som regnvatten från skolområdet leds till
i planområdets västra del som anlades i samband med att högstadieskolan byggdes. I området öster
om föreslaget läge för förskolan finns den befintliga parkeringen och ett mopedgarage. Planområdet
innehåller en nedlagd gård intill Nybyvägen som består av en gårdsformation med motstående lador,
en stenlänga med bostadsdel i södra delen mot Nybyvägen och två kopplade trälador med liggande
röd panel samt en mindre byggnad mittemellan som använts som garage.

Bild 9, Fotot visar den nedlagda gården intill Nybyvägen som är belägen mellan träden och gården. Stenlängan
föreslås kunna användas inom skolområdet medan de andra ladorna i trä som är i dåligt skick föreslås rivas.
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Behov av utbyggnad förskola, skola
Behovet av ny förskola har beräknats av barn och utbildningsnämnen utifrån befolkningsprognos och
utbyggnadsplanering (bostadsförsörjningsprognos, översiktsplan och detaljplaner) i en ”Utvecklingsplan för områdesindelning gällande skol- och förskoleområden”. Förskolan ska ersätta tre avdelningar
i Sätofta by, en avdelning i Ängsbyn samt två avdelningar på Sätoftaskolansom ska användas för annat
ändamål. Vad gäller de två avdelningarna på Sätoftaskolan så frigörs dessa utrymme att användas till
skollokaler som det finns behov av. Förskolan ska också ha platser för ökat antal barn enligt prognos.

Bild 10. KAAB Prognos AB, 2016-02-25

Prognosen för befolkningen i Höörs kommun visar att antalet barn i åldern 0-5 år, förskolebarn,
kommer öka markant. Beräkningar (KAAB prognos AB) visar att från 1170 barn år 2015 kommer
antalet 0-5-åringar att öka till 1340 till år 2025 =170/10 år. Det innebär att Höörs kommun behöver
fler förskolor och skolor vilket kräver nybyggnation. 95% av alla barn 0-5 år återfinns i barnomsorg
som erbjuds dels kl. 06-00 – 18.00, dels dygnet runt. Barn i åldern 6-12 år erbjuds fritidsplats dels
kl. 06-00 – 18.00, dels dygnet runt. I beräkningarna är ingen hänsyn tagen till antalet nyanlända. 2015 är antalet barn 6-15 år 1935 stycken och förväntas öka till 2280 stycken vid slutet av perioden fram till år 2025. Det innebär en ökning med 345 barn i åldern 6-12 år under 10 års perioden.
Hur bidrar förslaget till kommunens vision och mål?
Höörs kommun agerar för att vara och ha: •God livsmiljö och boende för alla •Tillgängliga och
professionella •Innovativa och ansvarfulla •Långsiktig hållbar ekonomi (Mål som kommunfullmäktige
antagit för mandatperioden -2019). ”God livsmiljö och boende för alla” är det mål som utbyggnadsförslag mäts tydligast mot. Föreslagen placering av förskolan ger möjlighet att erbjuda många barn
en naturnära vardag. Planen bidrar till att förstärka integrationen då utbyggnaden ger möjlighet för
fler att rymmas på förskolan/skolan i Sätofta. Planen bidrar till förtätning och bättre hållbart, socialt
och ekonomiskt utnyttjande då marken idag utgör dåligt utnyttjad mark i tätortsmiljön. Enligt översiktsplanen finns det utrymme för fler bostäder i Sätofta och dess närområde vilket ger underlag för
förskolan och skolan.
Planen kommer bidra till att fler kan resa på ett miljövänligt sätt
Från ett väl utbyggt gång- och cykelsystem går det enkelt att cykla och gå till skolan/arbetsplatsen
samt lämna och hämta barn. Förskolan kommer att anslutas till befintliga gång- och cykelvägar vid
Nybyvägen samt gångstigar i skogen norr om skolan. Gång- och cykelvägen vid Nybyvägen erbjuder
förutom för de som bor i Sätofta även enkel och trafiksäker cykling mellan tågstationen, centrum och
skolan. Det finns även lokal kollektivtrafik, ringbuss 445 (Höör-Orup-Sätofta-Jägersbo-Höör), med hållplats strax invid den befintliga infarten till skolan vid Nybyvägen. Ringbussystemet är en service som
Höörs kommun tillsammans med Skånetrafiken erbjuder som gör det enkelt att resa miljövänligt med
kollektivtrafik från många delar av Höör till Sätoftaskolan.

10

Planprogram för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:53 m.fl. fastigheter, SAMRÅDSHANDLING

Bild 11, Barn behöver gott om utrymme för olika
sorters lek och för vila på sin förskolegård.

2 Planförslag

Gestaltning och disposition
Mark och placering
Marken sluttar svagt åt söder. Nivåskillnaden inom hela planområdet är ca 6 meter. Där förskolan
föreslås placeras finns en uppschaktad platå, ca 1,5 m högre än angränsande ruderatmark väster om.
Vilken nivå förskolan ska förläggas på kommer att planeras med höjdsättning i detaljplanen. Platsen
har valts utifrån det läge där störst förskoletomt kan skapas samt där de gemensamma funktionerna
med skolan ansluts på ett bra sätt. De gemensamma funktionerna är tillagningskök, som ska serva hela
Sätoftaområdet, matsal för skola och förskola, foajé, miljöhus samt ett mindre bibliotek. Funktioner
som finns med i skissförslagen/volymstudierna som tagits fram är tillbyggnad av idrottshall och tillbyggnad för skolpersonal. Övriga funktioner föreslås i de befintliga skollokalerna efter omdisponering
när förskolan och de övriga byggnaderna är klara.
Förskolans utemiljö
Det är viktigt att skapa bra utemiljöer kring den nya förskolan där lusten, spänningen och nyfikenheten
får spelrum, miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet. Miljöer som
också tillåter barn och unga att skapa och utforma platser och aktiviteter på egna villkor som områden
med träd i olika storlekar och nivåskillnader med backar är viktiga för fri lek, liksom variation med
soliga och skuggiga platser samt tillgång till vatten för vattenlek. I plan- och bygglagen är det lagtekniska begreppet för bra utemiljöer för barn och unga; tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse. Det
är i detaljplaneringen som förutsättningar för att säkra tillräckliga friytor skapas. Därför är det viktigt
att i programskedet se till att det finns tillräckligt stora ytor att tillgå intill den nya förskolan. Boverket
har tagit fram allmänna råd gällande friyta för lek och utevistelse vid förskola, skola, fritidshem och
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1-plan

Miljöhus

Tillbyggnad för skolpersonal

Matsal, kök och
bibliotek centralt

Förskola med 8 avdelningar
i 1 plan

Eventuellt behöver
del av björkskogen
användas till parkering

Ny tillfart

Stenlängan som rustas upp
används av förskolan men
kan även ha andra funktioner

P-plats med elladdning
Cykelgarage

g
kelvä

Nybyvägen

Med gröna tak, sedumväxtlighet,
på de mindre taken och detaljer
som associerar till stenlängan
smälter förskolan väl in i miljön
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F-6 skola, förskola och fritidshem
Idrottshall med tillbyggnad för omklädningsrum
Omdisponering kommer ske av lokaler

Mopedgarage

Högstadieskola

Gångstig leder vidare upp mot
idrottsplats, skogsstigar utegym
och balanslekplats

Gång- och cykelväg
sammanbinder förskolan med de
övriga skolbyggnaderna

Befintlig dagvattendamm

ch cy

-o
Gång

Bild 12. Förslag förskola 8 avdelningar i 1-plan.
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2-plan

Förskola med 8 avdelningar
2 plan
Bild 13. Förslag förskola 8 avdelningar i 1-plan.
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Bild 14. Barn behöver ha utrymme att träna sina sinnen, som här på en balansgunga.

liknande verksamhet (BFS 2015:1 FRI) med vägledningen ”Gör plats för barn och unga!” som utkom
våren 2015. Vägledningen anger siffrorna 40 kvadratmeter per barn och en totalyta på minst 3 000
kvadratmeter som rimliga mått för att kunna skapa de funktioner som krävs för en förskolas utemiljö,
(Vissa städer som har liten yta att tillgå har antagit riktlinjer för förskolors utemiljöarealer som Malmö i
miljöprogram 2011, 30 m2/barn) men måtten finns inte med i de allmänna råden för hur kommunerna
kan eller bör tillämpa lagen (plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9 §, (3 kap 4 § ÖP) 2 kap 7 § ).
Utemiljön på förskolan ska vara innehållsrik och stimulerande. Förskolebarnen ska ha tillräckligt
stora samt omväxlande utomhusmiljöer så att deras lek- och rörelsebehov tillfredsställs och deras
utveckling främjas. Enbart ett ytmått räcker inte för att beskriva kvaliteér. På och kring skolområdet i
Sätofta finns många kvalitéer som är omöjliga att skapa i stadsmiljöer, som närheten till det omgivande
kulturlandskapet med hagmark, skogen norr om och närheten till Ringsjön. Höörs kommun avser med
detta förslag att skapa en förskolegård som kan hägnas in som håller måtten som Boverket rekommenderar. En studie har gjorts som beskriver olika alternativ för att komma fram till den mest optimala
placeringen för att tillskapa tillräckligt stor förskolegård inom det område som kan läggas till Sätofta
skolområde, se avsnitt ”Konsekvenser, Utbyggnadsförslag och alternativ”.
14

Planprogram för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:53 m.fl. fastigheter, SAMRÅDSHANDLING

Alternativ i 1- eller 2-plan

Vid framtagande av detaljplan 2013 för förskola med 6 avdelningar förespråkades en förskola i 2
våningar. Efter granskningen och inför antagandet av planen inkom synpunkter på förskolans våningsantal och politiskt återupptogs diskussionerna gällande om förskolan skulle byggas i en eller två
våningar. Båda alternativen har olika fördelar funktionsmässigt för barn och förskolepersonal och ur
ekonomiskt perspektiv vid byggnation samt vad det innebär ur hållbarhetssynpunkt, i anspråkstagande
av mark samt utifrån driftsmässiga aspekter. Storleken på förskolan, som nu ska rymma 8 avdelningar
för 160 barn, har krävt nya studier. Volymstudier har tagits fram som underlag till planprogrammet
(Leif Hörberg, Wigot arkitektkontor, Lund). Volymstudierna redovisas i två bilder med förskola i 1respektive 2-plan inklusive de övriga gemensamma funktionerna, kök dimensionerat för att leverera
mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal, foajé, bibliotek och miljöhus. Andra funktioner
som behövs är fler klassrum för skolverksamhet, lokaler för särskolan, musiksal i ordinarie lokaler samt
anpassning av idrottshall, omklädningsrum och förråd, arbetsrum för personal och skolbiblioteket
eventuellt integrerat med folkbibliotek. Byggnaderna visas i 3d-skiss i lämpligt läge med kringliggande
förskoletomt, gång- och cykelväg samt läge för ny tillfart till förskolan från Nybyvägen intill stenladan
(bild 12 och 13). Stenladan föreslås användas till förskoleverksamheten men skulle även kunna
fungera som exempelvis ateljé och för utställningar med mera. Bilderna visar att både 1- och 2-plan
är möjliga, båda alternativen smälter väl in i skolmiljön och tillräcklig förskolegård går att tillskapa.
Samspel ute - inne är viktigt att tillse vid planeringen. Vid placeringen av byggnaden har det varit
viktigt att förutom koppla byggnaden på ett funktionellt sätt till skolan även att tillse bra läge för en
solig skolgård och vackra vyer mot naturen från förskolan och förutsättningar för solpaneler och gröna
tak finns.

Natur och rekreation

Bild 15. En befintlig dagvattendamm finns inom den västra delen av planområdet och väster om
den planerade förskoletomten. Runt dammen växer idag pestskråp som sommartid blir ca 1,5
meter höga och döljer dammen. Växtligheten föreslås tas bort för att göra dammen väl synlig.

Dagvattendamm
Delar av den befintliga dagvattendammen kan behöva omformas, flyttas något söderut för att skapa
plats för ny infartsväg intill stenlängan. Dagvattendammen kan även behöva förstoras då dagvattenmängden kommer öka med de ökade arealer hårdgjorda ytor som utbyggnaden innebär. Avsikten är
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att tillvarata och värna den natur som finns i möjlig utsträckning, men även göra nya planteringar i
naturlik stil. Kring dagvattendammen växer idag pestskråp som har tagit ett större område i anspråk.
För att dammen ska synliggöras sommartid måste pestskråpet klippas ned. En brygga eller en plattform skulle kunna anläggas vid dammen att användas av skolan för naturundervisning om vattenlevande organismer och kretslopp.
I skogen norr, öster och väster om Sätoftaskolan som ingår i kommunens grönstrukturprogram och
naturvårdsprogram, finns ett skogs- och hagmarksstråk som leder norrut i olika vinklingar upp på
Orupsberget och på andra sidan ner mot Höörs tätort via skogen mot Karlslund eller via bostadsbebyggelsens småvägar på Ekbacken- Ringsjöhöjden. Skogen, naturen och kulturlandskapet liksom
Sätoftasjön ca 500 meter söder om förskolan, utgör fantastisk tillgång till skol- och förskoleverksamheten, för boende, för vandrare och olika friluftssporter. Dessa vandringsleder föreslås skyltas
tydligare från skolan.
Det finns en aktivitetsplats för balansträning och för armgång i skogen norr om Sätoftaskolan i anslutning till gångstig. Ett förslag är att skapa fler aktivitetsplatser som är attraktiva för olika åldersgrupper och intressen.

Bild 16, Balans och armgångsbanan i skogen norr om Sätoftaskolan är en plats
som besöks av de som vandrar utmed slingorna på Orupsberget som ansluter till
Sätoftaskolan. Det är en aktivitetsplats och en social mötesplats för olika åldrar.

Belysning
För att området inom och kring skolan ska bli attraktivt och tryggt att besökas även när skolan inte
är öppen, under den mörka tiden på dygnet och året, behöver belysningen kompletteras. Det är viktigt att belysning placeras på ett sätt så att både marken och människors ansikten syns.

Trafikstruktur och parkering

Entréer till skolområdet
Skolområdet angörs idag via en lokalgata från Nybyvägen i programområdets östra del. En ny tillfartsväg föreslås väster om stenlängan i den västra delen av planområdet att leda direkt in till området där
förskolan planeras.
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Båda dessa entréer behöver tydliggöras för att förstärka Sätoftaskolans identitet. Ett bra exempel på
tydliggörande av en viktig entré finns vid infarten till Bosjökloster, där två vitmålade stenstolpar formade som trappstensgavlar inramar infarten från väg 23. Sätoftaskolan skulle kunna stärka kopplingen
till den kulturhistoriska bebyggelsen med de fina stenlängorna som det finns flera av i Sätofta, genom
att bygga upp välkomnande entrémarkeringar av stenblock placerade i rundad form i olika nivåer som
skulle fungera som sittbänkar. En modern ”milsten” anger hur lång gång-, cykel-, eller resväg med
buss som det är från Sätoftaskolan till tågstationen.

Bild 17, Entréerna till Sätoftaskolan
behöver göras tydligare för
att förstärka skolans identitet.
Illustrationen visar ett förslag till
utformning med stenblock som
sittstenar vid den befintliga östra
entrén, som en koppling till Höörs
kulturhistoria. En liknande föreslås
vid den nya västra entrén.

Bild 18, En ny entréväg till förskolan
föreslås strax väster om stenladan
på fotot.

Gång- cykel- och mopedtrafik och parkeringar
Den nya gång- och cykelvägen knyter samman hela skolområdet och gångstigar leder vidare upp
mot skogen intill högstadieskolan och idrottsplanen. 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.
I skissförslagen, bild 12 och 13, visas föreslagna lägen utmed gång- och cykelvägen för cykegarage
intill en ny parkering till främst förskolans personal och föräldrars bilar. De som inte bor på gångoch cykelavstånd eller har säkra gång- och cykelvägar eller nära till kollektivtrafik blir tyvärr hänvisade till bilen och det är viktigt att tillräckliga parkeringsmöjligheter finns inom skolområdet. Under
de kallare årstiderna kan det också var svårt att cykla och gå med små barn.
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Det befintliga mopedagaraget på den befintliga parkeringen kan inte finnas kvar på det ställe det
står idag. Ett nytt mopedgarage samt cykelparkeringar föreslås intill hägstadieskolan norr om förskoletomten. Det planeras för att kunna erbjuda möjlighet för elladdning för elcyklar så att fler, även
de som bor lite längre ifrån förskolan och skolan ges bra förutsättningar för att cykla. Cykelgarage
bör också finnas på Höörs station för att underlätta för pendlare att cykla som både är miljövänligt
och hälsofrämjande.
Cykel- och mopedgarage liksom övriga mindre hus, som entrétak och skjul inom förskoleområdet
föreslås få sedumtak så att de smälter väl in i naturmiljön i området och för att förstärka Höörs identitet som en naturinriktad kommun. Sedumtak tar också omhand dagvatten så att belastningen på
dagvattenledningar och fördröjningsdammen minskar.
Befintlig parkering och eventuell utökning
Angöringsgatan och parkeringsområdet vid befintlig skola kommer att påverkas och behöver ändras för att få bättre funktion och plats för skolans och förskolans behov beträffande skolbussarnas
angöringsplatser, inlastning till kök och miljöhus samt angöring vid lämning och hämtning av elever
och parkering. Parkeringsplatsen utnyttjas på kvällstid av idrottshallen och vid möten. Stora delar
av parkeringsplatsen är idag i grus. För närvarande finns det cirka 74 parkeringsplatser och ofta är
parkeringsplatsen fullbelagd men inte med det antal p-platser som är möjliga på grund av att den
används ineffektivt. Om parkeringen asfalteras och platser markeras kommer parkeringsutrymmet
att bättre styras upp, men ytan är ändå inte tillräcklig för de nya funktionerna som tillkommer. Detaljplanen kan behöva göras om i denna del från användningen natur, med en relativt ung björkskog
med lågt naturvärde (se bilaga naturbedömning) till gata/parkering.
Kollektivtrafik
Biltrafik
Trafikutredning i ett PM har tagits fram av Tyréns Malmö, 2016-06-07, som fått i uppdrag att beräkna och bedöma trafikflöden samt behov av parkering och angöring i samband med utbyggnaden
av en ny förskola. Tyréns har även undersökt bästa läge för den nya tillfarten till förskolan. Särskild
hänsyn till siktförhållanden har tagits vid val av läge samt att stora äldre ekar ska kunna bevaras.
Trafikflöden
Trafikmätningar gjorda i mars 2016 (Trafikia AB 2016-03-16) 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 trafik
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.
Det anges i översiktsplanen att området nordväst om förskolan planeras för ca 40 bostäder i form av
radhus/marklägenheter om inte skolan har behov av även denna mark för skolans utveckling. Varje
bostad bedöms alstra ca 6 fordonsrörelser/dygn, vilket ger ett totalt trafikflöde på 240 fordonsrörelser/dygn om 40 bostäder byggs. 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.
Utformning av gator
Nybyvägen har en körbana på cirka 6 meter och en cykelbana på 2,5 meter. Tillåten hastighet är 40
km/h. Lokalgatan har en bredd på 6,5 meter med en cykelbana på 2,5-3,0 meter.
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Gång- och cykelvägen som samanbinder befintliga skolområdet med förskolan och gatan in till den
nya parkeringsplatsen vid förksolan föreslås båda asfalteras och få samma bredder som befintliga
gator och gång-cykelvägar inom skolområdet.

Teknisk försörjning

Energiförsörjning, tele och bredband
Detaljplaneområdet ligger inom EON:s verksamhetsområde som förser fastigheterna med el. Ledningar finns öster och söder om planområdet, inom parkeringsområdet och längs stenmuren/fastighetsgränsen i söder.
Skanova har teleledningar längs fastighetsgränsen i söder samt längs infartsgatan.
Fiber kommer att dras till de nya förskole- och skolbyggnaderna.
Vatten och spillvatten

Anslutningspunkt för vatten- och avlopp till skolområdet västra del, högstadiebyggnaden, finns vid Nybyvägen, söder om planområdet. Från denna punkt går ledningar fram till
högstadiedelen genom förskoletomten, vilket innebär att de kommer att beröras av den nya
förskolebyggnaden och måste flyttas. Förskolan ansluts till ledningarna.
Dagvattenhantering
Detaljplanen ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas om hand och fördröjas lokalt inom detaljplaneområdet i enlighet med kommunens
dagvattenpolicy. Väster om förskoletomten finns en dagvattendamm som tar emot dagvatten från
Sätoftaskolans skolområde. Ledningar till dammen går genom förskoletomten och måste troligen
flyttas. Förslaget är att dammen tar omhand även dagvatten från den nya bebyggelsen vilket kan
innebära att den behöver förstoras.
Avfallshantering
Den kommunala renhållningsföreskriften ska följas. Hushålls- och källsortering sker inom varje enskild fastighet. MERAB AB sköter avfallshanteringen. Närmsta återvinningscentral finns på Industrigatan i Höör. Idag finns även en lokal källsorteringsanläggning vid Sätoftaskolan.
Brandvattenförsörjning ska tillses genom att brandposter placeras intill förskolan.

3. Konsekvenser
Miljöbedömning

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) skall
en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. ”I gällande översiktsplan för området är Plan för Ringsjöbandet, antagen 2016-02-17, där
följande anges gällande miljökonsekvenser för en utbyggnad av skolområdet i Sätofta: Utvecklingen
berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive parkeringsplatser och trafikanläggningar samt
längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur i gällande detaljplan men som saknar höga
naturvärden. Utvecklingen påverkar landskapsbilden men står inte i konflikt med höga naturvärden,
kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden. Utbyggnaden bedöms sammantaget ha liten miljöpåverkan.” En särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.
Påverkan på den befintliga bebyggelsen, kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt, innebär att
strukturen av gårdsformationen intill Nybyvägen med motstående längor suddas ut, samtidigt får
stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Förtätningen med den nya förskolan innebär att den
nya bebyggelsen kommer tätare inpå den äldre. Funktionsmässigt innebär det att marken kommer
att användas bättre.
Planprogramområdet är något mindre än det område som tas med i översiktsplanen för Ringsjöbandet
då området väster om som avsatts för bostäder eller utvidgning av skolområdet inte tas med i detta
planprogram, se forts miljökonsekvenser sid 26.
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Utbyggnadsförslag och alternativ

Vid val av plats för den nya förskolan har olika alternativ studerats:
Nollalternativet
Om detaljplanläggningen inte genomförs
antas befintlig markanvändning inom
planområdet fortgå, uppfyllnadsområdet
och naturmarken består.

Alt: Norra delen av skolområdet
Ny förskola byggs intill eller sammanbyggs med befintliga förskolebyggnader
som idag innehåller 2 avdelningar. Förskoletomten bedöms som tillräckligt stor
men tillfart och angöring är svårlösta
och ger dålig funktion. Befintliga lokaler
behövs för skolans behov. Förskolans lokalisering överensstämmer med gällande
detaljplan.

Alt: Västra delen av skolområdet
Ny förskola byggs alldeles intill befintliga
högstadiebyggnad. Förskoletomten
bedöms som för liten för att ge en bra
och omväxlande utemiljö. Tillfart och angöring går att lösa och ger god funktion.
Närheten till högstadiebyggnaden blir
påtaglig. Förskolans lokalisering överensstämmer med gällande detaljplan
Utbyggnadsalternativet
Ny förskola byggs söder om befintlig högstadiebyggnad. Förskoletomten bedöms
som tillräckligt stor för att ge en bra och
omväxlande utemiljö. Tillfart och angöring
går att lösa och ger god funktion. Förskolans lokalisering överensstämmer inte helt
med gällande detaljplan men stämmer
med antagen fördjupning av översiktsplan.
Mark för förskola, gång- cykelväg, gata och
parkering behöver tillskapas och befintlig
detaljplan behöver ändras.

Bild 19-22 lägesstudier för ny förskola.
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Planprogramområdet är något mindre än det område som tas med i ”Plan för Ringsjöbandet, del
av översiktsplan för Höörs kommun (antagen 2016-02-17)”, då området väster om som avsatts för
bostäder eller utvidgning av skolområdet inte tas med i detta planprogram.

Bild 23, Förtätningen med den nya förskolan innebär att den nya bebyggelsen
kommer tätare inpå den befintliga, som byggnaden på bilden som är belägen
strax öster om den föreslagna förskolan där det bedrivs vårdhem.

Bild 24, En konsekvens av planförslaget är att Stenlängan (med vårdhemmet
bakom), som idag används i en mindre del som bostad, kommer rustas upp
och användas i sin helhet till förskoleverksamhet med flera funktioner.

Mark, luft och vatten

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdets jordart
huvudsakligen är morän. Planområdet är enligt SGU ett grundvattenmagasin (stora delar av Höörs
centrum är utpekat som område med grundvattenmagasin). Geoteknisk utredning kommer att göras
för detaljplaneområdet.
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Radon

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt
med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror
bland annat på de geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken. Planen
har därför bestämmelse som reglerar att radonskyddande grundkonstruktion behövs.
Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.

Hälsa och säkerhet

Byggnadsmaterial och inomhusluft
När det gäller byggnader som barn ska vistas i är det extra viktigt att det är hälsosam inomhusmiljö.
Det finns olika certifieringar för miljövänligt byggande. Kretsloppstänk ”Cradle to cradle” är en certifiering som kommunen tittat på men beslut finns ännu inte. En bra arbets- och vistelsemiljö för barn
och personal ska tillses. Minst 7,5 kvm rekommenderas per barn där de vistas. Takhöjden har betydelse för god inomhusluft liksom ventilationen. Alla aspekter på inomhusmiljön kommer att följas upp i
framtagandet av ritningar över förskole- och skollokalerna. Det ska också tillses att buller minimeras.
Risker
Avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och angreppspunkten ska understiger 50
meter vilket bedöms kunna uppnås. Räddningstjänsten efterfrågar brandpost för skolan och brandvattenförsörjningen vilket kan tryggas genom att brandpost lokaliseras på befintlig matarledningen.
Räddningstjänsten ska i samverkan med MittSkåne vatten lösa lokalisering och kapacitet.

Sociala konsekvenser

Barnkonventionen
Barnkonventionen manar oss att lyssna på barn och unga. Barn och unga utgör en femtedel av befolkningen, men de saknar rösträtt och forum där de kan framföra sina åsikter. Enligt artikel 12 i FN:s
konvention om barnets rättigheter, även kallad barnrättskonventionen eller barnkonventionen, har
varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet. Genom att ratificera barnkonventionen har Sverige förbundit sig att följa den. FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel
12.1 ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad.” Källa: FN:s konvention om barnets rättigheter, på Regeringens webbplats.
Vid framtagandet av planprogrammet besöktes förskolan på Sätoftaområdet för att berätta för barnen om den kommande nybyggnationen av förskolan och för att fråga barnen hur de vill att världens
bästa förskola ska utformas samt lite hur planeringen går till. De ritade teckningar med fantastiska
hus med rutschkanor ner från höga hus men också hus intill skog och träd och med olika lekredskap.
Med hjälp av ortofoto (en slags flygfoto) visades hur stor den nya förskolan kom att vara. Barnen i
5-6-års åldern förstod bilden och ortofotot mycket väl och kände igen sin skolgård samt kom med
förslag till var olika funktioner kunde placeras. Personalen passade också på att lämna sina synpunkter utifrån sin expertkunskap om hur en förskolemiljö behöver och bör utformas samt utifrån sin
kännedom om platsen.
Några av barnens perspektiv och önskemål:
• Cykla är kul !
• Bra med vägar med streck för de får man inte köra över, då kommer polisen!
• En vägbana i asfalt på förskolan är bra där man kan öva sig på trafik
• Backar måste det finnas! Att åka pulka på om vintern är kul. Pulka! pulka! pulka!
• Sandlåda (med ram runt) är kul!
• Och klätterställningar, klättertorn och hästarna som är byggda av trä i ”skogen”
• Färdiga lektorn är roliga, särskilt om det finns karusellgrejer
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Bild 25, Barn är med och planerar. Vid besök på förskolan Krokodilen
berättade barnen hur de ville ha världens bästa förskola.

Bild 26, Barnen på förskolan Krokodilen på Sätoftaskolan ritade hur de ville att utemiljön skulle
vara. Klätterställningar, backar att åka pulka på och en bana att öva trafik på tycker barnen att det
ska finnas.

•
•
•
•
•
•
•

Fotboll är kul!
En utomhuskran behövs! Vattenrännan är jättekul! Och vi målar med vatten ute.
Vi har en ”Ullaredsbuss” i skogen, den är kul!
Odling tycker inte barnen är så kul, men att äta!
Ibland är vi här när det är mörkt och har med oss lyktor, det är läskigt och mysigt.
När det är fint väder cyklar vi hit med mamma eller pappa. De flesta cyklar inte utan åker bil.
Vi är inte här på fritiden.
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Personalens synpunkter och önskemål:
• Vi vill absolut ha 1-plan. Det fungerar bäst för små barn och även för barn i olika åldrar. Vi tror
att det är på grund av utrymmesbrist det byggs i två eller flera plan. Vi har inte utrymmesbrist i
Sätofta!
• Parkering måste fungera. Flera åker kollektivt, då behövs cykelskjul både här och på stationen.
• De flesta har för långt för att kunna cykla och på vintern funkar det inte.
• Bra, stora och många förråd behövs!
• Bra hälsosam inomhusluft är superviktigt! Bra ljus och bra utrymmen likaså.
• Närheten till naturen, sjön, skolan, boend och cykelväg till centrala Höör och tågstationen är
fantastisk!
• Skogen som syns i fönstren blir rogivande tavlor.
• Saker där barnen kan leka tillsammans och samarbeta är bra!
• Gungor är roligt men fungerar inte när de ska va så höga som EU har bestämt. Då vill vi inte ha
några. Det fungerar inte att rusa å lyfta barnen så fort de vill gunga.
• Regnskydd behövs intill husens väggar så vi kan äta mellanmål där utan att behöva gå in. Det är
också bra för andra utomhusaktiviteter som att måla och tillverka saker.
• Vi vill va med och bestämma hur det ska se ut. Undvik tillfälliga trender. Mycket ljus behövs.
• Huset ska passa in i miljön, vår fina natur!
• Vi går ner till sjön ibland. Skönt att den är så nära! Visste inte att det finns en damm så nära!
• Fruktträd är bra!
Trygghet
Barn och personal på förskolan ska känna sig trygga i sin miljö i och kring byggnaden och i trafikmiljön. Att bygga ut gång- och cykelvägen som en slinga runt skolområdet innebär möjligheter till
fler möten vilket ger en ökad trygghet. Gångstigarna i skogen och kulturlandskapet norr om kopplas också med förslaget tydligare till skolområdet. Att fler människor rör sig i skolområdet och dess
närhet ger en ökad trygghet. Det är också bra om fler rör sig i området vid olika tider. Det är därför
viktigt att ljussätta området genom väl anpassad belysning som bidrar till att månniskor kan känna
sig trygga under den mörka tiden på dygnet samt under de mörkare årstiderna.

4. Förutsättningar
Riksintressen och skydd
Det finns inget riksintresse, strandskydd eller andra bestämmelser förutom de gällande detaljplanerna
som finns sedan tidigare för skolområdet mm, se sid 8. Strax utanför planområdet i öster finns ett
skogligt biotopskydd samt en nyckelbiotop i väster.
Biotopskydd och natur
Befintliga stenmurar bedöms inte beröras av det generella biotopskyddet, se bilaga: Naturvärdesinventering, preliminär rapport, Campus Sätofta, Höörs kommun, Naturcentrum AB, 2016-04-25. Stenmurarna och vegetationsridåerna är värdefulla inslag i natur- och kulturmiljön. Murarna är inte välbyggda utan har i de flesta fall raserats eller från början lagts i ägogränsen. I övrigt består marken
av gräsmark och saknar högre vegetation.
Planförslaget ianspråktar ingen jordbruksmark utan den mark som kommer att användas för byggnation av ny förskola samt trafiklösningar är mark kring befintlig skolmiljö och en nedlagd gård.
Arealer naturmark minskar men det biologiska mångfaldets påverkan bedöms som begränsad.
Norr om skolområdet sträcker sig ett större sammanhängande skogsområde över Orupsberget. Terrängen är kuperad och hela området ligger i en södersluttning mot Sätoftasjön. Längs med Nybyvägen finns värdefulla utblickar ut över vattnet. Orupsbergets sydsluttning är ett större sammanhängande naturområde som finns delvis inom delområdet. Naturområdet omfattar hela den norra delen
och fortsätter i nordväst och nordöst in i angränsande delområden. Området bjuder på en variation
av naturtyper. De norra delarna är av mer höglänt hagmarkskaraktär med grov avenbok, ek och bok.
Längre söder ut består markerna av olikåldrig ädellövskog och före detta åker- och hagmark med
inslag av stora äldre träd. Både öster och väster om Sätoftaskolan finns angränsande nyckelbiotoper.
Skogsstyrelsen har identifierat naturvärden som grova träd, värdefull kryptogamflora och stengärdsgårdar. Närmast nås stranden via en smal fastighet som kommunen äger.
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Bild 27, Väster om dammen finns en fastighet med stora ekar.

Friluftsliv
Området ska utformas med hänsyn till angränsande naturområden och möjligheten att ta sig in till
skogen. Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms som positiv då fler människor ges tillträde med
gång- och cykelvägar som binder samman Nybyvägen och skogen norr om.
Förslaget skapar nya mötesplatser och med gångstigar från skolområdet från den nya infarten i väster
kommer fler att upptäcka och använda utegymet och balanlekplatsen norr om skolan.
Kulturmiljö, arkeologi
Inom planområdet finns gården, Sätofta 18:53 (Nybyvägen 38), bild 9 och 24, med stenlängan som
avses rustas upp och användas inom förskoleområdet. I kulturhistorisk inventering som gjorts1985
har inte gården tagits med och det är osäkert vad gården har haft för funktioner tidigare. Ett utkast
har gjorts till Höörs kommuns kulturmiljöprogram 2014 men inte färdigställts eller antagits när detta
planprogram tas fram. Stenlängan är i behov av renovering för att den ska kunna användas. Bland
annat behöver takstolen och taket bytas ut. Längorna har traditionellt sadeltak med bevarat sticketak under senare plåttäckning. Boningshus finns i södra delen av stenlängan och det finns infällt
olika slags tegel i södra gaveln. Det är oklart om bostadsdelen tidigare varit en del i ekonomibyggnaden. Fönster i södra delen är tegelinfattade (rött tegel) rundbågiga och det finns fönster av mindre
format i bottenplan. Kring ett av fönstren har senare tillkommit gul tegelinfattning. Gavelröste mot
väg klätt med gult tegel har tillkommit senare på baksidans gavel och mot öster är ladan klädd med
rödmålad, liggande träpanel. Inredning av vind har skett längre tillbaka i tiden och senare har en
takkupa tillkommit mot väster. Byggår okännt. Den motsatta ladan som egentligen är två kopplade
lador som uppfattas som en från Nybyvägen, har fasader klädda med liggande rödmålad träpanel,
förvandringspanel eller fjällpanel. Uthusen är i mycket dåligt tekniskt skick.
Den påverkan som förslaget medför på kulturmiljön är att längorna av trä rivs liksom ett mindre
garage (se bild 9). En positiv konsekvens är att stenlängan kommer att upprustas och få en funktion
inom skolområdet.
Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga kända fornlämningar inom planområdet, men strax öster
om finns en känd fornlämning och ett fornlämningsområde i skogen.
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Bild 28, Vårdhemmet, Ringsjöhemmet HVB-hem söder om skolområdet.
(Äldre bild från ÄÖP Ringsjöbandet).

Intilliggande bebyggelse
Söder om Nybyvägen finns ett fåtal bostäder och norr om vägen finns bostäder, gårdar, vårdhem, F9skola och förskola. Vårdanläggningen strax söder om Sätoftaskolan är inte detaljplanelagd för vård.
Inför större förändringar förutsätts verksamhet som inte är planlagd för sin användning att prövas i
detaljplan vilket fastighetsägaren initierar om genom planbesked.
Marken söder om Nybyvägen är enligt översiktsplanen för Ringsjöbandet inte lämplig för ny bebyggelse av hänsyn till strandskydd, riksintresse för friluftsliv, värdefulla utblickar över Sätoftasjön (del av
Östra Ringsjön) samt värdefull kulturhistorisk miljö.

Miljökonsekvenser , forts från sid 19.
Utbyggnaden av Sätoftaskolan med ny förskola berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive
parkeringsplatser och trafikanläggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur i
gällande detaljplan men som saknar höga naturvärden.
Utvecklingen påverkar landskapsbilden men bedöms inte stå i konflikt med höga natur- eller kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden. Förskolan blir omfångsrik och kommer uppta stor yta
på mark om den byggs i ett plan. Men den föreslagna utformning i T-form medför att den kommer
upplevas mindre. Om förskolan byggs i två plan kommer byggnadshöjden på förskolan att vara anpassad till befintlig höjd på högstadiebyggnaden och bör därför inte upplevas som iögonfallande.
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömningen är
att detaljplanen som följer efter planprogrammet inte medför betydande miljöpåverkan. Detaljplanen
innebär att en del av gällande detaljplan ändras och att mark som inte tidigare är planlagd regleras.
Vid planering ska även kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid,
bly, ozon och partiklar) (SFS 2010:477), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS
2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen
bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids.
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Bedömningen är att förslaget som redovisas i planprogrammet utgör lämplig markanvändning med
hänsyn till miljökonsekvenserna. Planförslagets negativa miljöpåverkan blir förhållandevis liten och
förslaget som innebär en förtätning bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.
Service
Inom planområdet finns ingen service. Dagligvarubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av
olika slag finns i Höörs centrum.

5. Fortsatt arbete med detaljplanen
Ansvarsfördelning
Kommunen och Höörs fastighetsbolag HFAB, ansvarar för planens genomförande.
Huvudmannaskap
Kommunen kommer vara huvudman för allmän platsmark.

Utredningar
Geoteknik
Geoteknisk utredning har gjorts 2013 över området närmast högstadieskolan. Denna utredning behöver kompletteras med utredning över resterande område som föreslås bebyggas.
Fortsatt trafikutredning
Översiktlig trafikutredning har gjorts i programskedet. För att kunna upprätta detaljplan behövs troligtvis fördjupning av utredning gällande trafiklösningen för att planera parkering och angöringslösning intill skola och förskola.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Om fastighetsindelning, servitut och ledningsrätter behöver förändras redogörs detta i detaljplanen.
Ekonomi för byggnation , rivning mm
I målen som kommunfullmäktige antagit och som gäller fram till 2019 agerar Höörs kommun för att
ha långsiktig hållbar ekonomi, vilket är ett av de 4 målen ( övriga mål se sid 8, rubriken ”Hur bidrar
förslaget till kommunens vision och mål?”) I syfte att minska framtida kostnader behöver vi agera
för ansvarsfulla inköp/upphandlingar och säkra att beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på
samhället och miljön. Det är viktigt att bygga på ett hållbart sätt så att skolområdet blir en del i en
hållbar stad ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Detaljplanen som följer efter planprogrammet kommer medföra att större del av marken avsätts som
kvartersmark för skola, men i vissa delar kommer mark att avsättas för allmänt ändamål. Utbyggnaden kommer medföra att det uppkommer nya underhållskostnader för Höörs fastighetsbolag (HFAB)
samt kommunens gatu- och parkenhet för att drifta planområdets nya gång- och cykelvägar, vägar,
parkeringsplatser och naturområden. Kommunens gatu- och parkenhet har tagit fram en modell för
automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden för allmänt ändamål. Modellen bygger
på en schabloniserad m2-ersättning och baseras på de faktiska kostnader som gatu- och parkenheten har för att drifta gatu- resp parkmark idag. Kalkylen för dessa kostnader är för tidig att ta fram
och kommer att presenteras i detaljplanen när läge och utformning bestämts.
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens VA-taxa.
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Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering bekostas av kommunen.
Eventuell dagvattenutredning och geoteknisk undersökning avseende markens bärighet och markradonförekomst bekostas av exploatören som även bekostar eventuell arkeologisk undersökning.
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Bild 29, Planering på ortofoto.
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Svar på enkätfrågorna från workshop vid dialogmötet 2016-06-15 angående planprogrammet
för Sätoftaskolans nya förskola mm., Sätofta
18:53 m.fl. fastigheter
Dialogmöte hölls på Sätoftaskolan den 15 juni 2016 kl 18-20.30
SÅ HÄR MÅNGA MEDVERKADE VID DIALOGMÖTET: ca 60
SÅ HÄR MÅNGA HAR SVARAT PÅ ENKÄTEN: 34
38 % har inte kryssat i rutan för vilken/vilka kategorier de tillhör.
MEDARBETARE (M): 8
GRANNE (G): 7
FÖRÄLDER (F): 7
POLITIKER (P): 3
BARN (B): 3

De samlade svaren anges efter varje frågeställning i enkäten. Sammanställningen är gjord
av planarkitekt Anneli Andersson.

Framtidens Sätoftaskola
Sätoftaskolan ska byggas om och byggas ut. Ambitionen är att utbyggnaden ska ske på
ett sätt som utvecklar skolan och hela Sätofta. För att lyckas behöver vi din uppfattning. Vi
har tagit fram fem frågeställningar som vi önskar att du reflekterar kring.

1
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En byggnad för möten och lärande
Finns det särskilda lösningar som byggnaden bör
ha för att bidra till en enklare vardag för barn,
föräldrar, medarbetare, Sätoftabor och
idrottsföreningar?
Fundera till exempel utifrån:
• Vad ska prioriteras i utformningen av
byggnaden?
• Vilka funktioner är viktiga?
• Vilka nya tekniska lösningar kan byggnaden
inrymma?
• Fördelar med ett respektive två plan?
• Hur kan matsal, bibliotek och idrottshall
utformas och placeras för att fungera
optimalt och vara en resurs i undervisningen
och för Sätoftabor?

Skriv dina tankar här:
SÅ HÄR VILL VI ATT BYGGNAD OCH TOMT UTFORMAS:
BYGGNADEN
•

Lyssna på barnen och tänk ur barnens perspektiv. Ta vara på barns och
personalens åsikter. (FG)

•

Förskolan ska vara i 1-plan. För god tillgänglighet -barn och personal,
rörelsehindrade ska slippa trappor. Det ger trivsel och känsla av mindre skala. En
ingång bör finnas för varje avdelning. Det är bäst med 1-plan ur säkerhetssynpunkt,
för undvikande av fallolyckor, vid utrymning och för brandsäkerhens skull.

•

Hissar är fördyrande.

•

En ingång för varje avdelning. Tänk på personal som ska ta hand om barn som inte
vill ut/in. (15 MGFP)

•

Viktigt att göra en stor skola till en ”liten” med rätt utformning. Känsla av separata
byggnader med olika ingångar. (2F)

•

Förskolan i 1-plan bör byggas med fribärande konstruktion så att väggar kan flyttas
inne i byggnaden. (P)

•

Förskola i 2-plan ger större ytor utomhus för lek. (3FG)
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•

Energisnålare med 2 plan. (P)

•

Personalrum kan finnas på 2:a våningen men inte barn. (2M)

•

1-plansbyggnad blir till ytan kommunens största byggnad?

•

Regnskydd/skärmtak utanför alla avdelningar. Gärna tak/pergola i ett stråk till
matsalen. (4M)

•

Vaskar att tvätta händerna samt wc strax innanför entrédörren. (M)

•

Torkrum/avfuktning med ”mobila hängare”. (M)

•

Stora entréer med många krokar för ytterkläder. (M)

•

Tänk på akustiken! (M)

•

Fönsterplaceringar. Utblickar mot naturen. Rama in vyer. Stora fönster. Fönstren
ska inte placeras för högt. Barnen ska kunna se ut och in. Bygg inte för fönstren
med förråd! (MGF)

•

Viktigt att det finns många små rum som man lätt kan inreda inspirerande. (M, flera)

•

Uppvärmningssystem föreslås vara grundvärmepump. (P)

•

Tänk på att bygg tyst ventilation! (3M)

•

Skolbyggnaden/byggnaderna ska passa väl in i miljön intill stenlängan, kulturmiljö,
natur. (MG)

•

Måla inte husen fängelsegrå som de befintliga! (2FG)

•

Måla om befintliga hus i annan kulör och gör variaton i fasaden så man slipper se en
stor grå, tråkig vägg vid första mötet av skolan. (G)

•

Bygg för barnens ålder. (M)

•

IT är viktigt! (2B)

•

Datorer, Ipad, böcker och internet. Ha lektion på Ipaden men även läroböcker. (3B)

•

Lokalerna ska kunna användas även efter skoltid av unga och gamla. (MP)

•

En scen i matsalen så att den även kan fungera som samlingssal. (M)

•

Matsalen bör vara stor. (M)

•

Gemensamma lokaler för möten även under dagen. (M)

GRANNESYNPUNKT OM LOKALISERINGEN
•

Vårdhemmet vill/begär att förskolan mm (i 1- eller 2-plan) flyttas längre från
vårdhemmet, att vinkelbyggnaden som är närmast vårdhemmets tomt vinklas
västerut så att avståndet ökas samt att plank uppförs av kommunen. De boende på
vårdhemmet har hårda restriktioner att inte vistas på skolområdet, vilket ansvarig
menar att de följer. Vårdhemmet önskar att kommunen tar kontakt för mer
information samt ev. besök (G, vårdhemmet)
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SÅ HÄR VILL VI ATT BIBLIOTEKET UTFORMAS:
•

Biblioteket kan vara på 2:a våningen. (4M)

•

Folkbibliotek bra i Sätofta. Bör vara nära p-plats. (M)

•

Bibliotek i mitten av byggnaden. (P)

•

Bibliotek är viktiga. (B)

BYGGA EN IDROTTSHALL TILL ELLER UTÖKA OCH FÖRÄNDRA?
•

Med fler barn i skolan behövs det mer plats för idrott. Barn ÄLSKAR att få springa!
På kvällstid kan hallen hyras ut till idrottsföreningar.(FGP)

•

Förskolan ska kunna använda idrottshallen. (M)

•

Gemensamma turneringar exempelvis för fritidsbarnen bidrar till gemenskap och att
alla lär känna varandra över åldersgränserna. (F)

•

Upprusta idrottshallen så den även kan användas som aula mm.

•

Idrottshallen ligger bra där den ligger. (FG)

BELYSNING
• Bra belysning runt biblioteket och hela området. (GM, flera)

2 Utemiljön och undervisning i det gröna
Forskning visar att utomhuspedagogik och vistelse i
naturen kan göra oss till smartare, mer harmoniska,
friskare och gladare människor. Hur ser du på
utemiljön?
Fundera till exempel utifrån:
• Hur kan utemiljön utformas för att inbjuda till
utepedagogik, barns kreativitet, lek och vila?
Vilka element är viktiga?
• Vad ska prioriteras i utformningen av
utemiljön?
• Vilka nya tekniska och innovativa lösningar kan
förstärka användningen av utemiljön?

Skriv dina tankar här:
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SÅ HÄR VILL VI ATT UTEMILJÖN UTFORMAS:
•

Närheten till utemiljön är viktig. (MF)

•

Utomhustak/pergola, så man kan vara ute trots regn. (PM) Personal önskar
utomhustak intill byggnaden. (MF) Sovloft (F)

•

Tillgänglighetsanpassning är viktig. Tänk på barn med olika handikapp. (M, flera)

•

Toalett ute hade varit bra. (2M)

•

Kuperad utemiljö med backar är viktigt. (M, flera)

•

Positivt med många olika åldrar på gemensam yta, det motverkar konflikter och
rädslor och då behövs inga avgränsningar. (M, diskussion kring bordet)

•

Skapa bra utemiljöer för lärande.

•

Skapa olika mötesplatser. (M)

•

Olika naturmiljöer -skog, -äng, -vattenmiljöer. Olika element vatten, eld (grillning),
sand, vindspel. (M, F flera)

•

Inbjudande utemiljö med rumsindelning av olika slag, ska inspirera till lek, måleri,
bygglekplats, vattenlek (3MBG)

•

Cykel/bilbana för trafikträning. (MBG)

•

Elektriska bilar (med laddningsstation likt robotgräsklippare) att köra med i mini
stadslandskap för trafikträning. (P)

•

Lek-torn.

•

Trummor att krypa i som en labyrint.

•

Rep för att svinga sig i. Hyddor i träd med skyddsnät. Stort luffarschack. (P)

•

Bygg uterum som samlingsplatser (rumsindelning ute). (M)

•

Växtväggar för odling i fickor och som avskärmning. (F)

•

Använd naturliga material tillsammans med ny teknik för att skapa spännande
miljöer. (M)

•

Belysning är viktig, så att barnen kan vara ute länge den mörka perioden, även efter
kl. 16 vintertid. (MP). Bra belysning behövs i hela området! (F)

•

Gott om fruktträd. (M)

•

Klätterträd. (2M)

•

Gungor.

•

Örtagård och annan odling, Lära barnen från plantering till uppvuxen växt – från
jord till bord. Naturkunskap, Mulle. (3F)

•

Inte för mycket teknik, den fina naturmiljön ska användas. (F)

•

Så mycket ”naturlig” miljö som möjligt! = lite asfalt. Inte för iordningställt. Enkelhet
bäst! Bevara lite av skogen eller plantera träd. Skog att bygga kojor i. (FGPM, flera)

•

Att vistas i och lära om naturen är bra för barnen. (F)

•

Tänk på att det ska finnas både sol och skugga. (M)
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•

En översiktlig utemiljö är viktigt. Personal ska inte behöva gå runt för att hitta
barnen. (M)

•

Inte för stora öppna ytor. (M)

•

Bygg inte för fönstren med förråd. Viktigt att kunna se ut över gården! (M)

•

Bygg många och bra förråd. (M)

•

Planera för ljudmiljön. Det är många barn som ska vara ute samtidigt! (M)

•

I utemiljön kan rum skapas för undervisning, exempelvis biologilektioner. (PB)

•

Lekplats placeras skilt från granntomten med hänsyn till insyn och ljud in till
grannara (representant från vårdhemmet). (G)

•

Staket med grindar på strategiska platser. (M)

•

Behåll natur i ytterkanterna som det är idag, så det blir naturlig koppling till naturen
utanför. (GF)

•

Sätt upp staket kring dagvattendammen, den är farlig för små barn. (F)

•

Ett plank önskas som skydd för störande buller och ljud samt som insynsskydd mot
grannverksamhet som kommer påverkas starkt av byggnationen. Tänk på
grannarna! 2 våningar innebär negativ insyn mot grannarnas verksamhet. Detta
kommer inte att accepteras! Vi kommer dessutom att hamna i ”mörker” vid ett
bygge i 2-våningar. (G, verksamhetsansvarig, Ringsjöhemmet)

•

Tror att det är viktigt att behålla föreslagen 1-plansbyggnadsplacering bl. a. på
grund av vårdhemmets placering. (M)

3 Tillgänglighet: enkelt att komma till och från skolan
Vi tar oss till skolan på olika sätt. Vad behövs för att vi
ska komma till och från skolan på ett säkert och
klimatsmart sätt?
Fundera till exempel utifrån:
• Hur ska miljön utformas för att vi som barn,
förälder, medarbetare eller Sätoftabo ska
kunna cykla eller gå till skolan?
• Vad behöver vara på plats?
• Hur kan det bli mer attraktivt och enklare att
använda kollektivtrafik?

Skriv dina tankar här:
•

Vid busshållplatsen närmast skolan, strax öster om, behövs en avsmalning av vägen
samt upphöjning så att det blir säkert att passera vägen, samt 40 även sista
sträckan fram mot Sätoftakorset. (MG)
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•

Busskur behöver finnas vid busshållplatsen vid Nybyvägen. (M)

•

Busshållplats ska lokaliseras till entrévägarna och inte mittemellan vid vårdboendet.
Då kommer det att genas. (G)

•

Busshållplats inne på skolområdet istället för ute vid vägen. (MG2)

•

Farthinder borde anläggas innan busshållplatsen när man kommer från
Sätoftakorset. Det är en fara för de som ska gå över vägen från busshållplatsen att
det bara finns farthinder från Nybyhållet. (G)

•

Tätare bussförbindelser och fler och mer anpassade tider för verksamheterna. (MG,
flera)

•

Bussar härifrån till hela kommunen. (B)

•

Billigare kollektivresor.

•

Det är svårt att beräkna hur lång tid lämningen tar därför svårt att resa kollektivt
med småbarn. (FPM)

•

Tycker att det redan finns bra gång- och cykelvägar. (M)

•

Göra gång- och cykelvägarna säkrare. (FG)

•

Gång- och cykelvägen ska vara avstängd för biltrafik genom skolområdet. (MFG)

•

Hur hindrar man att mopeder kör genom området? (M)

•

Längre cykelvägar. (B)

•

Det körs fort utmed Nybyvägen, speciellt då barnen ska lämnas på morgonen.
Utfarterna är en stor fara för cyklisterna! (GP)

•

Mycket mer cykelförråd/garage, då kommer kanske fler att cykla till
skolan/förskolan samt att ta bussen. (M, flera)

•

Cykel och elfordon ska prioriteras. (M)

•

Anlägg övergångsställe vid befintlig infart vid cykelbanan (F)

•

Bra koppling till skog, gång- och cykelvägar. (FG)

•

Anlägg fler cykelvägar så att olika valmöjligheter finns till skolan/förskolan.

•

Rik- och inspirerande växtlighet utmed gång- och cykelbanan. (FG)

•

Bra cykelparkeringar behövs under tak. (GFM)

•

Viktigt med väl upplysta gång- och cykelbanor. (FGP)

•

Bänkar ska finnas utmed gång- och cykelvägarna. (FG)

•

Cykelvägar och in/utfarter placeras med avstånd från granne för att i minsta mån
störa och påverka verksamhet i grannfastigheten. (G, vårdhemmet)

•

Bra bilflöde. Det kommer bli mycket biltrafik, särskilt vintertid. (FG, flera)

•

Mindre fokus på parkeringar och mer på avsläppningsplatser och flexibla
korttidsparkeringar. (F)

•

För lämning: Gör en cirkulationsplats där det är lätt och säkert att släppa av barnen
kopplat till gångväg.(P)

•

Viktigt med goda parkeringsmöjligheter och bra placerade in – och utfarter.(FG)

•

Enkelriktad biltrafik på p-platsen.(FG)

•
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Cykelvägar och infarter placeras på avstånd från granne för att minska störning för
granne. (G, vårdhemmet)

4 Skolan - en del av Sätofta
Skolan kommer förhoppningsvis finnas i minst 150 år.
Hur kan skolan förstärka bilden av Sätofta och hur kan
området nyttjas av alla?
Fundera till exempel utifrån:
• Hur vill du att Sätoftaskolan ska uppfattas av
andra medborgare utanför Sätofta?
• Hur kan skolområdet bli en tillgång och en
attraktiv mötesplats för alla som bor eller vistas i
Sätofta?
• Vad skulle locka dig att besöka området?
• Hur kan utemiljön utformas för att vara en
tillgång även när skolan är stängd?
• Finns det behov av samlingslokaler och hur kan i
så fall matsal, bibliotek och idrottshall
användas?
Skriv dina tankar här:

•

Planera området med aktiviteter att kunna användas året om.(F4)

•

Alla ska känna sig välkomna att använda området och uppmuntras till det. (MFG)

•

Identitet: Sätofta - en mindre del av Höör där man känner igen varandra på skolan.
De större barnen ska känna ansvar för de yngre så att de yngre känner sig trygga
tillsammans med de äldre. Exempelvis är det bra med fotbollsturneringar för alla
fritidsbarnen. (F)

•

Bibliotek ska vara öppet under kvällstid.

•

Idrottshallar, idrottsplats och lokaler som matsal och kök ska kunna användas alla
tider då det ej är skoltid. (FGM5)

•

Matsal som kan delas in i celler så att lugn och ro samt intresse för mat tillsammans
skapas. (F)

•

Uthyrningsbar matsal för föreningar, kurser, föreläsningar (exempelvis
vägföreningar, som idag). (FG5)

•

Tveksam till att förskolan ska vara öppen på kvällstid. (M)

•

En ovanligt grön skolmiljö! (P)

•

Bibliotek ska vara öppet för vem som helst. (B)
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•

Utegym för vuxna med olika stationer för styrka. (FGM8)

•

Koppla utegym till motionsslingor i skogen. Bra promenadstråk som kopplar skog
och sjö. Fina naturupplevelser! (PGM, flera)

•

Skatebana. (F)

•

Cykelbana i terräng. (F)

•

Grillplatser. Upprusta de som finns. (F)

•

Beachplan. (F)

•

Farmpark med får, hästar, höns..(P)

•

Varför bygga Sätoftaskolan som ”aktivitetscenter”? Varför inte skapa ”spännande
platser” i centrala Höör? Svar gavs på dialogmötet. Trygghet, säkerhet för de som
rör sig i området utmed gång- och cykelvägar, motverkar skadegörelse och platsen
används. (GF1)

•

Belys slingorna och idrottsplan samt basketplan. (GF)

5 Stenlängans betydelse för Sätofta
På tomten finns en stenlänga som kommunen
äger. Stenlängan behöver rustas upp.
Önskemål har framförts om att den ska vara en
del av skolområdet. Vad är dina tankar?
Fundera till exempel utifrån:
• Hur kan stenlängan bli en tillgång för
skolan?
• Hur kan den bli en tillgång för
allmänheten?

Skriv dina tankar här:
SÅ HÄR VILL VI ATT STENLADAN SKA ANVÄNDAS
•

Stenlängan -ett ”byahus” ett kulturhistoriskt hus att användas för möten/samlingssal i
Sätofta, för musik, dans, kultur, ateljé, utställningar, kursverksamhet, föreningar. Stora
möjligheter! (12 FGM)
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•

Rusta upp huset till originalskick. (FG)

•

Bör finnas kök så att tillfälligt café kan hållas. (FG)

•

Finns ingen samlingslokal idag i Sätofta vilket saknas. Bra med nära p-plats.(3FG)

•

Kan användas som filial till musikskolan i Höör. Teater. Drama för skola, förskola och fritids
(FGM)

•

Fritidsgård. (B)

•

Borde absolut vara en del av skolområdet! Kulturhus. (M)

•

Kan användas som matsal. (FG)

•

Kan användas som bibliotek. (FGB, flera)

•

Kan användas som pub. (3FG)

•

Kan användas som grupprum under skoltid. Extra aula. Plats för konferenser. (FGP)

•

Väldigt vacker byggnad som kan inspirera till kreativa aktiviteter! (FG)

•

Bildsal för F-6.

•

Lekrum för förskolan med möjlighet till alternativ möblering och användning. (M)

•

Obs! Inte fritids och disco, det stör grannarna (G).

•

Fritidsgård/ungdomsgård. (2 M)

•

Lokal som går att hyra/ en samlingsplats.(G2)

•

Trevligt inslag med äldre historisk bebyggelse, även för det pedagogiska värdet. (M)

•

Stenlängan behöver inte vara en tillgång för allmänheten. (GF)

•

Renovering är förmodligen väldigt dyrt. Kanske kan stenarna användas som avgränsning för
olika utemiljöer för den nya förskolan.

•

Inga störande verksamheter. (Det kommer grannarna att sätta sig emot. Var lyhörda annars
risk för överklaganden. Högstadiet tog väldigt lång tid att bli till, så lyssna så det blir av! (G)
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6 Andra bra idéer och förslag samt synpunkter
Skriv gärna ned andra bra idéer och förslag som du har:
När planerar Höörs kommun bygga nästa lite mindre och mer personliga skola? Trist att
Sätoftaskolan ska bli ”storskola”. (GF)
Se till att bygga förskolan för den behövs, lyssna inte på gnällspikar, och låt inte 1- eller 2-plan
stoppa allt. (2FG)
Ta bort sopstationen vid skolan. (FG2)
Man bör visa hänsyn för grannar och planera grönområde intill fastigheterna för att få ner buller
ifrån nya vägen/parkeringen. (FG)
Stäng av för runtkörande trafik av bilar vilket är en vana hos några ungdomar på kvällar. (FG)
Barn genar över granntomter när de är på väg till skolan. (G)

Om dig
Jag är:

barn

förälder

medarbetare

Sätoftabo

(Markera det som gäller)

Om du vill skriv gärna ditt namn och mejladress:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tack att du svarade på våra frågor!
Tack för att du svarat på frågorna. Svaren kommer att sammanställas och utgöra ett
underlag för fortsatt planering.

Yttrande över planprogrammet
Vill du veta mer om planeringen av om- och tillbyggnaden ska du läsa planprogrammet.
Det finns på www.hoor.se
Har du synpunkter på programmet som du vill förmedla ska dessa ha kommit in till
Kommunstyrelsen skriftligen senast den 22 juli 2016.
De skriftliga synpunkterna på planprogrammet skickas till:
Höörs kommun, Kommunstyrelsen, Box 53, 243 21 Höör,
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eller mail kommun@hoor.se. Märk yttrandet med Dnr KSF 2015/393, ange namn och
adress.
(obs vi kan tyvärr inte hantera anonyma synpunkter)

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Anneli Andersson:
anneli.andersson@hoor.se tel: 0413-28 209 eller plan- och GIS-enheten 0413-28000.

DOKUMENTTYP
Datum

Diarienummer

20161101
BARN OCH UTBILDNINGSSEKTORN

Kommentarer angående den blivande
förskolebyggnadens utformning på
Sätoftaområdet
Huruvida förskolebyggnaden ska vara i ett eller två plan. Ur ett pedagogiskt perspektiv
är en enplans byggnad att föredra.
En enplansbyggnad ger barnen större frihet att röra sig mellan inne och utemiljön. Inne
och utemiljön kommer närmare varandra vilket ger möjligheter för lärandet i förskolan.
Det underlättar vid samarbete mellan avdelningarna både ur ett pedagogiskt perspektiv
och ur ett tillsynsperspektiv.
En entré i markplan skapar en trygg närmiljö för barnen och underlättar tillsynen till
exempel om barn ska sova ute. Det skapar även bättre möjlighet att låta barnen ta eget
ansvar vid så kallad självständighetsträning. Som att till exempel gå in och hämta ett par
vantar.
Tillsynen över barnen underlättas, då pedagogerna tex kan låta äldre barn gå på toaletten
inne med uppsikt från pedagog medan övriga barn gruppen kan vara kvar ute. Pedagogen
har då möjlighet att se båda ställena.
För personalen är enplansbyggnad bättre ur ett arbetsmiljöperspektiv. Trappor sliter på
kroppen och medför mer lyft än en enplansbyggnad. Det finns en risk för fallolyckor både
för personal och för barn. Även för vårdnadshavare är en plan att föredra för att underlätta
vid hämtning och lämning.
En enplansbyggnad underlättar vid de dagliga matleveranserna samt vid andra leveranser
av varor.
Det minskar riskerna vid utrymning och vid strömavbrott.
Om byggnaden delvis ska vara i två plan så fungerar det att ha personalutrymmen på
andra våningen.
Kristina Malmquist

Anna Sjöbeck

Förskolechef område Syd

Rektor Gudmuntorp Sätoftaskolområde

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Dnr KSF 2015/393

Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
" ny förskola vid Sätoftaskolan", i Höör
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Godkänna detaljplanen för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter "ny förskola vid Sätoftaskolan" i
Höör för samråd.
2. Plankostnader ska ingå i samband med Höörs fastighets AB:s köp av mark som ska tillföras
skolfastigheten Sätofta 18:54.
3. Stenladan med kringliggande mark kommer bilda egen fastighet som kommunen äger.

Ärendebeskrivning
Ett samrådsförslag till detaljplan (bilagor 1-3). har tagits fram som utformats efter planuppdrag
2015-11-09 § 236 och enligt planprogrammet (bilaga 6) som ställdes ut för samråd sommaren
2016. Samråd med samrådsmöte planeras hållas februari-mars angående planförslaget. Ett
dialogmöte har tidigare hållits om innehållet i planprogrammet den 15 juni 2016 i Sätoftaskolans
matsal, då den planerade förskolans läge i 1- och 2 plan visades i terrängen. På dialogmötet
delades enkäter ut angående förskolan-, skol- områdets- samt stenladans användning i sitt
centrala läge i Sätofta där platsen utgör en länk mellan skog och sjö. Svaren på enkäterna
biläggs ärendet (bilaga 7) liksom en skrivelse från förskolechef och rektor på Sätoftaskolan
(bilaga 8). Skriftliga inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse över
planprogrammet (bilaga 5).
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 förskolans 8 avdelningar har barn- och
utbildningsnämnden den 13 april 2015 beslutat att det behövs fler klassrum för skolverksamhet,
lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all verksamhet inom
Sätoftaområdet och en matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel. I ordinarie
lokaler samt med 2 tillbyggnader ska även musiksal, anpassning av idrottshall samt
omklädningsrum och förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat
med folkbibliotek rymmas inom Sätofta skolomåde.
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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. Vid
Nybyvägen där ny infart och gång- cykelväg planeras berörs detaljplan från 2008-12-11. I
detaljplanen ingår delar av de kommunägda fastigheterna Sätofta 18:53, Bosjökloster 1:270 samt
Sätofta 18:10. Höörs fastighets AB äger den befintliga skolfastigheten Sätofta 18:54 som utökas
med ca 9100 kvm. Stenladan med kringliggande mark föreslås bilda egen fastighet av den
kvarstående marken av Sätofta 18:53 som kommunen äger.
Miljövänligt och hälsofrämjande resande prioriteras. En ny sammanlänkande gång- och cykelväg
och cykelparkeringar nära förskola och skola ingår i planen och en närbelägen busshållplats finns
vid Nybyvägen. Planen innefattar en ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom
utvecklingsområdet Bosjökloster 1:270 nordväst om skolan. I en första etapp byggs gatan ut
med vändslinga till parkeringsplats för förskolan och stenladan. Gång- och cykelvägen byggs ut
vidare mot högstadieskolan och genom skolområdet för att ansluta till befintlig gc-väg österut.
Först när behov finns att bygga ut gatan till utvecklingsområdet, etapp 2, flyttas parkeringen till
förskolan till det norra läget. Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig mellan parkering
och förskola utan att korsa bilväg. Gång- och cykelvägen som kopplar skolområdet och
idrottsplatsen samt utvecklingsområdet i väster får kommunalt huvudmannaskap då den
kommer vara till nytta för fler än de som ska till skolan. Även den östra befintliga tillfartsgatan
och parkeringen kommer behöva byggas ut och p-platser tydliggörs för bilar och bussar för att
möjliggöra tillräcklig parkering samt transportväg till lastgård intill det nya köket och miljöhus.
Tillfartsväg i öster där bussarna angör och del av parkering där förpackningsindustrin idag har
återvinningscontainrar förläggs som allmän platsmark.
Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och
bostad/övernattning men avsikten är i första hand förskoleverksamhet. Planen anger att högsta
totalhöjd för byggnad ska vara 8 meter. Därmed beaktas önskemålet om 1-plan som framförts
vid dialogmötet, i enkäter och i skrivelse från, förskolechef och rektor (bilaga x, x) samt
synpunkter från pedagoger och angränsande grannar.
En dagvattendamm planeras väster om förskolan och nya tillfartsvägen vilket innebär att
befintlig damm flyttas något söderut och ges större utrymme.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Utkast a, Plankarta med planbestämmelser Ksau 20170130
Utkast a, Illustrationskarta Ksau 20170130
Utkast a, Planbeskrivning Ksau 20170130
Grundkarta 20170117

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-12-19
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
TJÄNSTESKRIVELSE

5.
6.
7.
8.

Samrådsredogörelse, inkomna skrivelser angående planprogrammet
Planprogram 2016-06-07
Svar på enkätfrågorna från workshop vid dialogmötet 2016-06-15
Kommentarer angående den blivande förskolebyggnadens utformning på
Sätoftaområdet 2016-11-01, Förskolechef Kristina Malmquist och Rektor
Gudmuntorp Sätofta skolområde Anna Sjöbeck

Anneli Andersson, planarkitekt

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (3)

RAPPORT
Sätofta förskola, Höör

UPPDRAGSNUMMER 2218446 000

DEL AV FASTIGHETERNA SÄTOFTA 18:53 OCH 18:54, HÖÖRS KOMMUN
ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

Foto visande delar av fastigheten Sätofta 18:53, taget åt sydost vid platsbesök 160920.

2016-12-22
SWECO ENVIRONMENT AB
MALMÖ FÖRORENADE OMRÅDEN & KEMIKALIER

Sammanfattning
På uppdrag av Höörs kommun har Sweco AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning 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 stensockel 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 fyllnadsmaterialet 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 markundersökning 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, ledningsinformation 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 föroreningssituationen 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 Bosjöklosterhalvöns 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
3(16)
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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 markundersökningar 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. Provgroparna 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 massorna 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 anläggningen 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 grundvattenprovtagning 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, observationer vid fältarbete samt resultat från fältmätningar. Utifrån insamlad data från fältmätningar 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 PAHhalter 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
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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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8.2



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.

Riktvärden

8.2.1 Jord
Naturvårdsverkets har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i jord (Naturvårdsverket, 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 markanvändning 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 avstånd 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 statusklassificering 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 Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder. Skalan för bedömning av vattnets tillstånd är indelad
i fem klasser: 1. Mycket låg halt till 5. Mycket hög halt. Gränserna för påverkansbedömningsklasserna 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 grundvatten (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 Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, och mindre känslig markanvändning, 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 PAHH 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 tillsammans 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 fyllnadslagret 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 undersökningsområdet. Föroreningarna i jord är avgränsade i vertikalled, och delvis i horisontalled, 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 00,2 m u my och 1603 0-0,1 m u my. Dock understiger påvisade PAH-halter tillämpliga riktvärden 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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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 markanvändning. 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 markanvändning 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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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 tillsynsmyndigheten 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.

Sweco Environment AB
Malmö Förorenade områden & kemikalier

Nina Runvik

Sofia Olsson

Granskad:

Jenny Wickström
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Bilaga 1
Situationsplan med
provtagningspunkter

Bef. skolbyggnad
Sätoftaskolan

Teckenförklaring
Skruvborrprovtagning
Skruvborrprovtagning
med grundvattenrör
Provgrop
Fastighetsgräns
Ny förskola 1 plan
Ny förskola 2 plan
Planerad väg

V1-V6 Tidigare geotekniska
undersökningspunkter
(Vectura, 2013)

Bef. stenbyggnad

Bef. lada

Höörs kommun
Bef. lada

Bef. garage/skjul
SWECO Environment AB
Drottningtorget 14, 211 25 Malmö
Telefon 040 16 70 00, Fax 040 15 43 47

2218466000 N. Runvik
Malmö, 2016-10-21

N. Runvik

Miljöteknisk markundersökning
Sätofta 18:53 och 18:54

1:750 (A3)

J.Wickström

BILAGA 2 - JORDLAGERPROTOKOLL

Teckenförklaring

Grundvattennivå

Röd linje visar uppmätt VOC-halt

m.u.my. = meter under markytan
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Sätofta förskola

Borrhål:SW01
30

20

<
m. u. my.

10

VOC
Grundvattenrör

0,0

Jordartsbedömning

Lukt- och synintryck

Mullhaltig sand

Prov
0,0-0,25

X

0,25-0,5

X

0,5-1,0

X

Brun
Sand
0,5

1,0
Siltig sandmorän

Brun

1,0-1,5

Grå

1,5-2,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Lerig, siltig sandmorän

4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152536,69

Markyta: +64,00

Grundvattennivå 20161029:

+62,34 /

1,66 m.u.my

Rörbotten:

+60,02 /

3,98 m.u.my

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
1

Analyser

Sätofta förskola

Borrhål:SW02
30

20

<

10

VOC
Jordartsbedömning

m. u. my.
0,0

Prov

Brun

0,0-0,3

X

Mörkbrun

0,3-0,9

X

0,9-1,2

X

Fyllning: Sand
Fyllning: Mullhaltig sand

0,5

1,0

Sand

Brun

1,5

1,2-1,5

Siltig sandmorän

1,5-2,0

Något grusig sand

2,0-2,5

2,0

2,5
2,5-3,0
3,0
3,0-3,4
3,5

Siltig sandmorän

Grå

3,4-3,7
3,7-4,0

4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152611,26

Analyser

Lukt- och synintryck

Markyta: +64,52

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Borrhål:SW03
30

20
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VOC
Jordartsbedömning

m. u. my.
0,0

Prov

Mörkbrun

0,0-0,2

X

Brun

0,2-0,7

X

0,7-1,1

X

Mullhaltig sand

Sandmorän

0,5

1,0

1,1-1,5
1,5
1,5-1,8

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152570,64

Analyser

Lukt- och synintryck

Markyta: +65,03

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Borrhål:SW06
30

20

<
m. u. my.
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VOC
Grundvattenrör

Jordartsbedömning

Analyser

Lukt- och synintryck

Prov

Mörkbrun

0,0-0,5

X

Brun till 1,5 m u my,
sedan grå

0,5-1,0

X

0,0
Fyllning: Mullhaltig sand
0,5
Sand
1,0
1,0-1,5
1,5
Borrstopp mot sten
eller block. Punkt
flyttades något

1,5-2,0

Fuktigt vid 2 m u my

2,0-2,5

2,0
Lerig, siltig sandmorän
2,5
2,5-3,0
3,0
3,0-3,5
3,5
3,5-4,0
4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152642,32

Markyta: +63,74

Grundvattennivå 20161029:

+61,01 /

2,73 m.u.my

Rörbotten:

+59,72 /

4,02 m.u.my

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Borrhål:SW07
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Grundvattenrör

0,0

Jordartsbedömning

Lukt- och synintryck
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Gråbrun

0,0-0,3

Brun

0,3-0,8

Fyllning: Något stenig, något
grusig sand

0,5

Sandmorän

1,0

0,8-1,3

1,3-1,7

1,5

1,7-2,0
2,0
Siltig sandmorän

Grå

2,0-2,5

2,5
2,5-3,0
3,0

3,0-3,2
3,2-3,6

3,5

3,6-4,0
4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152601,01

Markyta: +65,38

Grundvattennivå 20161029:

+63,70 /

1,68 m.u.my

Rörbotten:

+61,36 /

4,02 m.u.my

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
5

Analyser

X

Sätofta förskola

Borrhål:1601

Jordartsbedömning

m. u. my.

Lukt- och synintryck

Prov

Brun

0,0-0,5

Analyser

0,0
Fyllning: Stenig, grusig sand
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152599,59

Markyta: +66,43

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
6

X

Sätofta förskola

Borrhål:1602

Jordartsbedömning

m. u. my.
0,0

Fyllning: Något grusig,
mullhaltig sand

Lukt- och synintryck

Prov

Analyser

Gråbrun. Underlagras
av samma material
som i punkt 1601

0,0-0,5

X

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152604,11

Markyta: +65,79

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Borrhål:1603
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Jordartsbedömning

m. u. my.
0,0

Prov

Mörkbrun

0,0-0,1

X

Brun

0,1-0,5

X

Brun. Borrstopp mot
sten eller block. Punkt
fick flyttas lite

0,5-1,0

Något mullhaltig sand
Sand

0,5
Siltig sandmorän
1,0
1,0-1,3

1,3-1,7

1,5

1,7-2,0
2,0
2,0-2,5
2,5
2,5-3,0
3,0
Grå

3,0-3,5

3,5
3,5-4,0
4,0

4,5

5,0

Ö/V: 152604,85

Analyser

Lukt- och synintryck

Markyta: +64,75

Datum för fältundersökning: 20160927 Utfört av: S.Olsson och F.Zanders (Sweco)
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Borrhål:1604

Jordartsbedömning

m. u. my.

Lukt- och synintryck
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Brun. Glas, tegel,
asfaltsrester

0,0-0,5

Analyser

0,0
Fyllning: Stenig, grusig sand
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

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
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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)

KM
MKM

SW01
SW01
SW01
SW02
SW02
SW02
SW03
SW03
SW03
SW06
SW06
SW07
1601
1602
1603
1603
1604

0,0-0,25
0,25-0,5
0,5-1,0
0,0-0,3
0,3-0,9
0,9-1,2
0,0-0,2
0,2-0,7
0,7-1,1
0,0-0,5
0,5-1,0
0,3-0,8
0,0-0,5
0,0-0,5
0,0-0,1
0,1-0,5
0,0-0,5

Alifater
>C5-C8

Alifater
>C8-C10

25
150

25
120

100
500

100
500

S:a
alifater
>C5-C16
100
500

<1,2
<1,2
<1,2
<1,2
<1,2
<1,2
<1,2

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

Alifater
Alifater
>C10-C12 >C12-C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen

Toluen

Etylbensen

Xylen

PAH-L

PAH-M

PAH-H

100
1000

10
50

3
15

10
30

0,012
0,04

10
40

10
50

10
50

3
15

3,5
20

1
10

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

12
21
<10
19
<10
<10
25

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
2,9

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
0,049
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
0,15
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
0,45

0,11
<0,05
<0,05
0,25
1,6
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,48
0,42
<0,05
<0,05
0,30
<0,05
<0,05
12

<0,08
<0,08
<0,08
0,34
2,1
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
2,4
<0,08
<0,08
<0,08
0,47
<0,08
<0,08
15

Molybden

Nickel

Vanadin

Zink

40
100

40
120

100
200

250
500

0,6
0,93
<0,4
<0,4
0,45
<0,4
<0,4
0,43

9,7
5,6
7,4
5,5
8,8
5,5
4,2
5,6

55
26
15
14
24
18
17
16

36
36
24
92
35
27
41
120

Tungmetaller inklusive arsenik
Provpunkt
KM
MKM

SW01
SW01
SW01
SW02
SW02
SW02
SW03
SW03
SW03
SW06
SW06
SW07
1601
1602
1603
1603
1604

Bilaga 5 - Jord
2016-12-07

Djup
(m u my)

Antimon

Arsenik

Barium

Bly

Kadmium

Kobolt

Koppar

Krom

12
30

10
25

200
300

50
400

0,8
12

15
35

80
200

80
150

Kvicksilver
0,25
2,5

0,0-0,25
0,25-0,5
0,5-1,0
0,0-0,3
0,3-0,9
0,9-1,2
0,0-0,2
0,2-0,7
0,7-1,1
0,0-0,5
0,5-1,0
0,3-0,8
0,0-0,5
0,0-0,5
0,0-0,1
0,1-0,5
0,0-0,5

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

3,1
3,1
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

47
54
45
51
44
33
38
68

4,4
13
3,7
36
4,2
3,6
12
46

<0,2
<0,2
<0,2
0,31
<0,2
<0,2
<0,2
0,41

7,5
3,3
5,0
3,6
6,9
5,5
3,4
4,5

22
7,0
9,3
14
10
10
8,2
12

14
9,8
10
7,4
12
5,4
6,9
7,0

0,018
0,066
<0,01
0,046
<0,01
<0,01
0,038
0,12
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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
Ångor i byggnader
Miljörisker i ytvatten

Alifater
>C5-C8
3 000
300

Alifater >C8C10
100
150

Alifater
>C10-C12
25
300

SW01
SW06
SW07

<10
<10
<10

<10
<10
<10

<10
<10
<10

<10
<10
<10

<10
<10
<10

Provpunkt

Alifater
Alifater
Aromater
>C12-C16 >C16-C35 >C8-C10
800
3000
3000
500

Bensen

Toluen

1 1)

7 000
500

Etylbensen
6 000
500

<2
<2
<2

<0,1
<0,1
<0,1

<1
<1
<1

Aromater
>C10-C16
10 000
120

Aromater
>C16-C35
25 000
5

<10
<10
<10

<10
<10
<10

Xylener

PAH-L

PAH-M

PAH-H

3 000
500

2 000
120

10
5

300
0,5

<1
<1
<1

<1
<1
<1

<0,1
<0,1
<0,1

<0,2
<0,2
<0,2

<0,3
<0,3
<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
SW06
SW07

0,15
0,16
0,1

0,52
0,12
0,29

95
76
44

0,026
<0,02
<0,02

0,05
0,023
0,04

1,7
0,069
0,42

2,7
2,8
1,6

0,67
0,1
<0,05

<0,1
<0,1
<0,1

3,5
1,8
4,2

3,6
1,0
1,3

1,0
0,29
0,67

2,4
6,1
6,3

1)
2)
3)
4)
5)

Bilaga 6 - Grundvatten
2016-10-20

Avser SGUs generella riktvärde (SGU FS 2013:2),
Indikerar kraftig förorening enligt holländska riktvärdena
Avser holländskt åtgärdsvärde
Avser SGUs gräns för tillståndsklass 1 - mycket låg halt
Avser SGUs gräns för tillståndsklass 2 - låg halt
Jämförvärden utan fotnot avser SPIs branschrekommendationer för ångor i byggnader och miljörisker i ytvatten
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BILAGA 8 - LABORATORIERAPPORTER FÖR JORD
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445249
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW01
0.0-0.25 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

94.1
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.057
<0.03
0.055
0.11
<0.03
<0.03
0.033
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3

±9.41
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.011
±0.0090
±0.011
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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RAPPORT
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445251
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW01
0.25-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

96.5
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3

±9.65
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358103
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW01 0.5-1
0.5-1 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-ISO 11465-1:1995
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
Beräknad
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod

mod
mod

mod
mod
mod

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten

94.6
<1.2
<2
<10
<10
<10
12
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03

±9.46
±0.54
±0.60
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±4.5
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0015
±0.040
±0.030

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358103
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW01 0.5-1
0.5-1 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3
<1
3.1
47
4.4
<0.2
7.5
22
14
0.018
0.60
9.7
55
36

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.30
±0.75
±9.4
±0.88
±0.060
±1.5
±4.4
±2.8
±0.005
±0.12
±1.9
±11
±9.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9681 3168 4916 1888
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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RAPPORT
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445265
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW02
0-0.3 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

96.2
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.030
0.11
<0.03
0.11
0.25
0.042
0.059
0.090
<0.03
0.053
0.049
<0.03
0.045
0.34
0.29
0.30

±9.62
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.022
±0.0090
±0.022
±0.0090
±0.012
±0.018
±0.0090
±0.011
±0.0098
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358107
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW02 0.3-0.9
0.3-0.9 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-ISO 11465-1:1995
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
Beräknad
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod

mod
mod

mod
mod
mod

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten

90.2
<1.2
<2
<10
<10
<10
21
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
0.049
<0.03
0.049
0.11
0.25
0.65
<0.03
0.56
1.6
0.27
0.33
0.51

±9.02
±0.54
±0.60
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±5.3
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0015
±0.040
±0.030

±0.0090
±0.0098
±0.0090
±0.022
±0.050
±0.13
±0.0090
±0.11
±0.054
±0.066
±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.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358107
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW02 0.3-0.9
0.3-0.9 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

0.15
0.25
0.29
0.041
0.23
2.1
1.8
1.9
<1
3.1
54
13
<0.2
3.3
7.0
9.8
0.066
0.93
5.6
26
36

±0.030
±0.050
±0.058
±0.0090
±0.046

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.30
±0.75
±11
±2.6
±0.060
±0.66
±1.4
±2.0
±0.017
±0.19
±1.1
±5.2
±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.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9281 3762 4116 1580
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445266
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW02
0.9-1.2 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

90.0
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3

±9.00
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

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

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445267
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW03
0.0-0.2 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

95.0
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3

±9.50
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

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

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445268
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW03
0.2-0.7 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

96.5
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3

±9.65
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

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

Sida 1 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358104
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW03 0.7-1.1
0.7-1.1 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-ISO 11465-1:1995
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
Beräknad
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod

mod
mod

mod
mod
mod

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten

94.8
<1.2
<2
<10
<10
<10
<10
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03

±9.48
±0.54
±0.60
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±4.5
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0015
±0.040
±0.030

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358104
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW03 0.7-1.1
0.7-1.1 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3
<1
<2.5
45
3.7
<0.2
5.0
9.3
10
<0.01
<0.4
7.4
15
24

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.30
±0.75
±9.0
±0.74
±0.060
±1.0
±1.9
±2.0
±0.003
±0.12
±1.5
±3.0
±6.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9584 3166 4916 1682
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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RAPPORT
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358105
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW06 0.0-0.5
0.0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-ISO 11465-1:1995
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
Beräknad
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod

mod
mod

mod
mod
mod

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten

91.2
<1.2
<2
<10
<10
<10
19
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
0.15
<0.03
0.15
0.073
0.034
0.19
<0.03
0.18
0.48
0.12
0.19
0.56

±9.12
±0.54
±0.60
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±4.8
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0015
±0.040
±0.030

±0.0090
±0.030
±0.0090
±0.015
±0.0090
±0.038
±0.0090
±0.036
±0.024
±0.038
±0.11

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358105
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW06 0.0-0.5
0.0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

0.15
0.69
0.15
0.059
0.51
2.4
1.7
1.3
<1
<2.5
51
36
0.31
3.6
14
7.4
0.046
<0.4
5.5
14
92

±0.030
±0.14
±0.030
±0.012
±0.10

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.30
±0.75
±10
±7.2
±0.062
±0.72
±2.8
±1.5
±0.012
±0.12
±1.1
±2.8
±23

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9483 3967 4116 1586
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445269
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW06
0.5-1.0 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

94.5
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.090
0.17
<0.03
0.16
0.42
<0.03
<0.03
0.045
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
0.42

±9.45
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.018
±0.034
±0.0090
±0.032
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

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

Sida 1 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358106
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW07 0.3-0.8
0.3-0.8 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-ISO 11465-1:1995
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
Beräknad
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod

mod
mod

mod
mod
mod

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten

94.4
<1.2
<2
<10
<10
<10
<10
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03

±9.44
±0.54
±0.60
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±4.5
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0015
±0.040
±0.030

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358106
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
SW07 0.3-0.8
0.3-0.8 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3
<1
<2.5
44
4.2
<0.2
6.9
10
12
<0.01
0.45
8.8
24
35

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.30
±0.75
±8.8
±0.84
±0.060
±1.4
±2.0
±2.4
±0.003
±0.12
±1.8
±4.8
±8.8

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9386 3867 4116 1985
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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RAPPORT

Sida 1 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358101
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1601 0.0-0.5
0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-ISO 11465-1:1995
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
Beräknad
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod

mod
mod

mod
mod
mod

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten

93.8
<1.2
<2
<10
<10
<10
<10
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03

±9.38
±0.54
±0.60
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±4.5
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0015
±0.040
±0.030

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358101
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1601 0.0-0.5
0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3
<1
<2.5
33
3.6
<0.2
5.5
10
5.4
<0.01
<0.4
5.5
18
27

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.30
±0.75
±6.6
±0.72
±0.060
±1.1
±2.0
±1.1
±0.003
±0.12
±1.1
±3.6
±6.8

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9889 3766 4216 1587
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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RAPPORT

Sida 1 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445273
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1602
0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co

95.9
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.040
0.13
<0.03
0.13
0.30
0.052
0.072
0.12
0.035
0.066
0.061
<0.03
0.060
0.47
0.40
0.37
<1
<2.5
38
12
<0.2
3.4

±9.59
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.026
±0.0090
±0.026
±0.010
±0.014
±0.024
±0.0090
±0.013
±0.012
±0.0090
±0.012

±0.30
±0.75
±7.6
±2.4
±0.060
±0.68

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445273
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1602
0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

8.2
6.9
0.038
<0.4
4.2
17
41

±1.6
±1.4
±0.010
±0.12
±0.84
±3.4
±10

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2016-12-07

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445270
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1603
0-0.1 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

89.1
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3

±8.91
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 16445271
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1603
0.1-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-12-01
: 2320

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad

Torrsubstans
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga

93.4
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3

±9.34
±0.0090
±0.0090
±0.0090

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

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

Linköping 2016-12-06

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358102
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1604 0.0-0.5
0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-ISO 11465-1:1995
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
SS-EN ISO 22155:2016
Beräknad
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod

mod
mod

mod
mod
mod

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten

93.8
<1.2
<2
<10
<10
<10
25
<1
<1
2.9
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
0.039
0.37
0.036
0.45
0.35
1.9
4.9
0.085
4.4
12
1.9
2.4
3.9

±9.38
±0.54
±0.60
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±6.3
±0.30
±0.30
±0.58
±0.0015
±0.040
±0.030

±0.0090
±0.074
±0.0090
±0.070
±0.38
±0.98
±0.017
±0.88
±0.38
±0.48
±0.78

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

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

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Rapport Nr 16358102
Uppdragsgivare

Sweco Civil AB
Box 286
201 22 MALMÖ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 2218446300
: Sofia Olsson
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2016-09-27
1604 0.0-0.5
0-0.5 m
Sofia Olsson

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2016-10-03
: 2330

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
GC-MS, egen metod
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009

Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Antimon, Sb
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Molybden, Mo
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn

1.0
1.8
2.5
0.20
1.7
15
14
14
<1
<2.5
68
46
0.41
4.5
12
7.0
0.12
0.43
5.6
16
120

±0.20
±0.36
±0.50
±0.040
±0.34

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.30
±0.75
±14
±9.2
±0.082
±0.90
±2.4
±1.4
±0.030
±0.12
±1.1
±3.2
±30

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. Molybden och/eller
antimon är uppslutet med kungsvatten.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

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

Kopia sänds till
nina.runvik@sweco.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9787 3961 4416 1483
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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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.

repo001.docx 2015-10-05

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:

repo001.docx 2015-10-05
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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.

repo001.docx 2015-10-05

2(8)
RAPPORT
2016-10-21
VERSION 1.0
SÄTOFTA FÖRSKOLA

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

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

6

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

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:

7.2



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

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:

7.4



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

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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Elasticitetsmodul
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Figur 2

Elasticitetsmodul i utförda undersökningspunkter vid planerad byggnad
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90

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
2218446000/G-10.2-001

Plan, skala 1:500 (A1)
Sektioner, skala 1:100/1:250 (A1)
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BILAGA 1
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Sätofta förskola

Hans Persson

2016-10-21

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

2218446000

Tobias Thulin Nordqvist

Jordprovstabell
T
M
W
(-1,0)

=
=
=
=

Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13
Materialtyp enligt AMA Anläggning 13
Fri vattenyta i samband med provtagning, meter under markytan (m u my)
Provtagning avslutad på angivet djup och i angiven jordart

Jordproverna är klassificerade okulärt i fält
Und-pkt
nr

Marknivå/
Djup u my

SW01

SW02

SW03

SW06

Vattenyta/
Jordart

T

M

+64,0
0-0,1
-0,25
-1,0
-3,1
-4,0

W – se installerat grundvattenrör
något mullhaltig Sand
Sand
Sand
siltig Sandmorän
lerig siltig Sandmorän

1
1
1
2
2

2
2
2
3B
3B

+64,5
0-0,3
-0,9
-1,5
-2,0
-3,4
-4,0

W 1,6 m u my (2016-09-27)
fyllning – Sand
fyllning – något mullhaltig Sand
Sand
siltig Sandmorän
något grusig Sand
siltig Sandmorän

1
1
1
2
1
2

2
2
2
3B
2
3B

1
2

2
3B

1
1
2

2
2
3B

+65,0 W – ingen obs. vy, rasat (2016-09-27)
0-0,2 något mullhaltig Sand
-1,8 Sandmorän
Provtagaren kan ej neddrivas ytterligare med för
metoden normal förfarande
+63,7
0-0,5
-2,0
-4,0

W – se installerat grundvattenrör
fyllning – något mullhaltig Sand
Sand
lerig siltig Sandmorän

Amn.

memo02.docx 2012-03-2814
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Und-pkt
nr
SW07

1603

V1

V3

V5

Marknivå/
Djup u my

Vattenyta/
Jordart

M

+65,4
0-0,3
-2,0
-4,0

W – se installerat grundvattenrör
fyllning – något stenig något grusig Sand
Sandmorän
siltig Sandmorän

1
1
2

2
2
3B

+64,8
0-0,1
-0,5
-1,35
-4,0

W- ingen obs vy, rasat (2016-09-27)
något mullhaltig Sand
Sand
siltig Sandmorän
siltig Sandmorän

1
1
2
2

2
2
3B
3B

+64,9 W – ingen observation
0-1,0 fyllning – mullhaltig stenig grusig Sand
-3,0 grusig siltig Sand

4
2

5B
3B

+64,8
0-1,0
-2,0
-3,8

4
1
2

5B
2
3B

3
2

6A
3B

W 2,0 m u my (2013-11-01)
fyllning – mullhaltig grusig Sand
grusig Sand
grusig siltig Sand

+67,2 W 1,8 m u my (2013-11-01)
0-0,3 sandig Mulljord
-2,0 siltig Sand

2 (2)
memo02.docx 2012-03-28
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Amn.

BILAGA 2
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Sätofta förskola

Hans Persson

2016-10-21

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV
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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.
Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
O:\MAL\269096\T\_Text\160607_Trafikutredning Sätofta Campus.docx
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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
Förskola

50 (+7 EPA)
15
66 (+7 EPA)

13
16
29

63 (+ 7)
31
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
Sätoftaskolan
Förskola

Antal parkeringsplatser
(cykel)

200(inkl. 15 moped)
24

Uppdrag: Trafik Sätofta Campus, 269096
Beställare: Höörs kommun

2016-06-07
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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.

Uppdrag: Trafik Sätofta Campus, 269096
Beställare: Höörs kommun

2016-06-07
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HÖÖRS KOMMUN
NATURVÄRDESINVENTERING
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PÅ UPPDRAG AV
HÖÖRS KOMMUN
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Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016

Inventering, text och foto
Naturcentrum AB 2016
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Tel. 0303-726160
ncab@naturcentrum.se
Personal
Andreas Malmqvist Naturcentrum AB
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Beställare
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På uppdrag av Höörs kommun har Naturcentrum genomfört en naturvärdesinventering (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 biologiska 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 fastighetsgränser) 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. Naturvärdesklassningen av de olika objekten omfattar fyra klasser (se nedan). De klassificeras utifrån vilken positiv betydelse de har för biologisk mångfald och utgår från de
två bedömningsgrunder; artvärde och biotopvärde. Vattenmiljöer har endast inventerats 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 bedömningen 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 Naturvårdsverkets rekommendationer (Malmgren mfl 2005) för att påvisa närvara/frånvara av större vattensalamander. Befintligt och tillgängligt underlag gav inte
skäl till ytterligare fördjupningar.

Resultat
Uttag från Artdatabanken observationsdatabas och Artportalen saknar fynd av rödlistade och/eller fridlysta arter inom inventeringsområdet, det saknas även observationer 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 tidigare odlingsmark. Marker med lågt naturvärde utgörs av hårdgjorda ytor, igenväxande gräsmarker, och annan igenväxning/ruderatmark. Naturvårdsprogrammet och i
grönstrukturprogrammet berör på sin höjd några kvadratmeter av inventeringsområdets nordöstra hörn. Flera nyckelbiotoper omger inventeringsområdet och möjligen
är det så att den nordöstligaste delen (samma del som ovan) berörs av ett skogligt biotopskyddsobjekt.
Totalt avgränsades 11 naturvärdesobjekt där fem bedömts som klass 4 och resterande 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 parentes efter rödlistade arter. Naturvärdesobjekten presenteras var för sig under rubriken ”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
6 (20)
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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 relativt trivial med vanliga arter som vitsippor, kirskål, gulplister och vårfryle. Gulplister 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 framträdande. 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 förekommer. 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 uppskattningsvis 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 stamdelar 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
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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 uttorkningskänslighet. 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, gråfibbla, 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, näringsrik 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 vattensalamander samt gott om vatteninsekter. Dammen har ett värde för groddjur och andra
vattenlevande organismer. Trots tämligen goda förutsättningar verkar större vattensalamander 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 objektet. Stenmuren har ett värde som viloplats för insekter och groddjur. Flera naturvårdsarter 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
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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 beskuggat. Fläckvis finns förekomster av bäckbräsma och skärmstarr, två naturvårdsarter som dock är relativt allmänna. Den övriga floran är trivial. Inga groddjur 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 tillavsaknaden av groddjur. Vattenkvalitén ser dock bra ut och det noterades en del
vatteninsekter liksom vattenvegetation. Vattnet har endast bedömts från ytan varför 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 stenmurar, 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 inventeringsområdet. Närmsta kända fynd utgörs av orkidén spindelblomster som finns registrerad från en ädellövskog ca 200 m från inventeringsområdet. Den typen av ädellövskogar 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 bestämmelserna i 6 § Artskyddsförordningen.
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Detaljerad redovisning av artförekomst

Nedan redovisas på kartor de förekomster av naturvårdsarter som noterats i samband med inventeringen. Arterna är också upptagna under respektive objekt där de
förekommer.
Kärlväxter

Mossor
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Lavar
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Groddjur

Referenser
Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken, SLU, Uppsala.
Malmgren, J. C., Gustafson, D., Journath-Pettersson, C., Grandin, U. & Rygne, H.
2005. Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus).
Handbok för miljöövervakning. Naturvårdsverket, Stockholm.
Malmqvist, A. 2004. Skalbaggar, svampar och lavar knutna till gamla ekar i Eslövs
och Höörs kommuner. Naturcentrum AB. Rapport 63 sidor.
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Malmqvist, A. & Weibull, H. 2005. Naturvärdesinventering av skogsbestånd i anslutning till Höörs tätort. Naturcentrum AB. Rapport 6 sid.
Weibull, H. & Malmqvist, A. 2005. Inventering av Dicranum fulvum/viride (syd/barkkvastmossa) i Höör. Naturcentrum AB. Rapport 10 sid.
SIS 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning (inkl. Teknisk Rapport).
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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

6

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

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:

7.2



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

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:

7.4



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

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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Elasticitetsmodul
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Figur 2

Elasticitetsmodul i utförda undersökningspunkter vid planerad byggnad
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90

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
2218446000/G-10.2-001

Plan, skala 1:500 (A1)
Sektioner, skala 1:100/1:250 (A1)
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BILAGA 1
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Sätofta förskola

Hans Persson

2016-10-21

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

2218446000

Tobias Thulin Nordqvist

Jordprovstabell
T
M
W
(-1,0)

=
=
=
=

Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13
Materialtyp enligt AMA Anläggning 13
Fri vattenyta i samband med provtagning, meter under markytan (m u my)
Provtagning avslutad på angivet djup och i angiven jordart

Jordproverna är klassificerade okulärt i fält
Und-pkt
nr

Marknivå/
Djup u my

SW01

SW02

SW03

SW06

Vattenyta/
Jordart

T

M

+64,0
0-0,1
-0,25
-1,0
-3,1
-4,0

W – se installerat grundvattenrör
något mullhaltig Sand
Sand
Sand
siltig Sandmorän
lerig siltig Sandmorän

1
1
1
2
2

2
2
2
3B
3B

+64,5
0-0,3
-0,9
-1,5
-2,0
-3,4
-4,0

W 1,6 m u my (2016-09-27)
fyllning – Sand
fyllning – något mullhaltig Sand
Sand
siltig Sandmorän
något grusig Sand
siltig Sandmorän

1
1
1
2
1
2

2
2
2
3B
2
3B

1
2

2
3B

1
1
2

2
2
3B

+65,0 W – ingen obs. vy, rasat (2016-09-27)
0-0,2 något mullhaltig Sand
-1,8 Sandmorän
Provtagaren kan ej neddrivas ytterligare med för
metoden normal förfarande
+63,7
0-0,5
-2,0
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W – se installerat grundvattenrör
fyllning – något mullhaltig Sand
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lerig siltig Sandmorän
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Und-pkt
nr
SW07

1603

V1

V3

V5

Marknivå/
Djup u my

Vattenyta/
Jordart

M

+65,4
0-0,3
-2,0
-4,0

W – se installerat grundvattenrör
fyllning – något stenig något grusig Sand
Sandmorän
siltig Sandmorän

1
1
2

2
2
3B

+64,8
0-0,1
-0,5
-1,35
-4,0

W- ingen obs vy, rasat (2016-09-27)
något mullhaltig Sand
Sand
siltig Sandmorän
siltig Sandmorän

1
1
2
2

2
2
3B
3B

+64,9 W – ingen observation
0-1,0 fyllning – mullhaltig stenig grusig Sand
-3,0 grusig siltig Sand

4
2

5B
3B

+64,8
0-1,0
-2,0
-3,8

4
1
2

5B
2
3B

3
2

6A
3B

W 2,0 m u my (2013-11-01)
fyllning – mullhaltig grusig Sand
grusig Sand
grusig siltig Sand

+67,2 W 1,8 m u my (2013-11-01)
0-0,3 sandig Mulljord
-2,0 siltig Sand
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Amn.

BILAGA 2
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Sätofta förskola

Hans Persson

2016-10-21

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

2218446000

Tobias Thulin Nordqvist

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

Undersökningspunkt

Uppmätt Rn-halt

SW02

28 kBq/m3

SW07

16 kBq/m3

Anm

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

Undersökningspunkt

Burk-id

Uppmätt Rn-halt

SW02

7443

22 kBq/m3

SW07

7902

14 kBq/m3

Anm
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HÖÖRS KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
BOX 50, SÖDERGATAN 28
243 21 HÖÖR

TEL 0413-28 000
FAX 0413-28 485

HÖÖRS KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
BOX 50, SÖDERGATAN 28
243 21 HÖÖR

TEL 0413-28 000
FAX 0413-28 485

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.

repo001.docx 2015-10-05

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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PM

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

2016-06-07

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.
Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
O:\MAL\269096\T\_Text\160607_Trafikutredning Sätofta Campus.docx
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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
Förskola

50 (+7 EPA)
15
66 (+7 EPA)

13
16
29

63 (+ 7)
31
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
Sätoftaskolan
Förskola

Antal parkeringsplatser
(cykel)

200(inkl. 15 moped)
24
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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.
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2017-01-30
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2015/393

§ 16 Godkännande av detaljplan för samråd,
Sätofta 18:54 m fl fastigheter ”ny förskola
vid Sätoftaskolan” i Höör.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
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 201511-09 § 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_Utkast a_Plankarta med planbestämmelser Ksau 20170130.pdf
2. 2_Utkast a_ Illustrationskarta Ksau 20170130.pdf
3. 3_Plan- och genomförandebeskrivning
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_Rapport miljöteknisk markundersökning Sätofta 18;53 och 18;54.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
_____
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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
Förskola

50 (+7 EPA)
15
66 (+7 EPA)

13
16
29

63 (+ 7)
31
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
Sätoftaskolan
Förskola

Antal parkeringsplatser
(cykel)

200(inkl. 15 moped)
24
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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.
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Dnr KSF 2015/393

§ 16 Godkännande av detaljplan för samråd,
Sätofta 18:54 m fl fastigheter ”ny förskola
vid Sätoftaskolan” i Höör.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
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 201511-09 § 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.
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