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 SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
 

Utökat förfarande 

 

Utökat förfarande ska tillämpas om förslag till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planbesked och uppdrag 

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. 
Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. 
Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta 
verksamheten inte stämmer med denna plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall 
om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen. 
 

Samråd av planprogram 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange 
planens utgångspunkter och mål i ett program. Planprogrammet ska samrådas och synpunkter 
sammanställas på samma sätt som vid samråd för detaljplan. (Ev. Planprogram har inte varit aktuellt i 
denna plan.) 

 

Kungörelse 

Innan en detaljplan ställs ut på samråd kungörs förslaget. Kungörelse sker i ortstidningen och anslås 
på kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska bland annat innehålla information om vilket område 
som avses, var förslaget finns tillgängligt samt hur och när synpunkter på förslag kan lämnas.  

Samråd av detaljplan 

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, 
hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av 
annons i lokaltidning. Inkomna synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken 
bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. 
Kommunstyrelsen/nämnden för samhällsplanering beslutar sedan om granskning av detaljplanen.  

 

Granskning 

Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås 
på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade 
planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två 
veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter 
redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar 
kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda 
som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Antagande 

Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall 
beslutar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där 
informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske. 

 

Laga kraft  

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor efter att 
beslut om antagande offentliggjorts. 
 
  

  

 
Här är vi nu 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
Detaljplan 

Detaljplaner är bindande planer som används för att få byggrätt för byggnader och 
anläggningar. En detaljplan anger bland annat vad mark och vatten får användas till. Det 
kan vara t ex handel, bostäder, industri eller park. Kommunen ansvarar för planeringen 
och upprättar detaljplaner för att garantera olika intressenters insyn och inflytande, 
möjliggöra medborgarinflytande och få bättre beslutsunderlag.  
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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartsermark för skoländamål i 
Moheda i anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny för-
skola på platsen för att säkerställa lokalbehovet för barnomsorgen i 
Moheda med långsiktiga och flexibla lösningar och som ger förutsätt-
ningar till en god utemiljö. Syftet är även att säkerställa allmän plats-
mark i form av park- och naturmark med möjlighet att ersätta och be-
vara lek-, idrotts och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostadsnära 
område.  

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § 
Plan- och bygglagen. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i den östra delen av Moheda tätort inom del av fas-
tigheten Moheda-Ryd 5:122. Planområdet angränsar i väster till 
Banérsgatan och i söder till Tallvägen. Söder om planområdet ligger 
Mohedaskolan. 
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Areal 

Planområdet omfattar ca 2,4 hektar. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten ägs av Alvesta kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Det aktuella planområdet är i den fördjupade översiksplanen för 
Moheda tätort (antagen av KF 2014-10-28 § 82) utpekat som utveckl-
ingsområde för skolområdet, bland annat för utveckling av förskoleverk-
samhet. Planförslaget bedöms således vara i enlighet med översikspla-
nens intentioner.  

Gällande detaljplaner 

Området är tidigare reglerat som parkmark och område för idrottsända-
mål i byggnadsplan M6 (antagen 1964-10-06). 

 
Gällande byggnadsplan M6 (Förslag till ändring och utvidgning av 
Byggnadsplanen vid skolan i Moheda samhälle i Moheda kommun, 
Kronobergs län, antagen 1964-10-06) 
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Kommunala beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2018-08-28 (NFS § 52) att 
upprätta och samråda förslag till detaljplan. 

Riksintressen 

Södra stambanan, som är belägen ca 180 meter väster om planområ-
det, är av riksintresse för kommunikationer. Då planområdet inte be-
döms påverkas av överskridande bullervärden är kommunens bedöm-
ning att riksintresset inte berörs av planförslaget.  

Mellankommunala intressen 

Berörs inte av planförslaget 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

Planområdet utgörs av park- och naturmark med kuperad och blockrik 
skogsmark samt öppen mark med gräs och solitära träd. Den öppna 
marken har planats ut i två nivåer, med en brantare sluttning emellan, 
och innehåller en gräsbollplan, en asfalterad tennisplan och en lekplats. 
Skogsmarken består till mestadels av barrskog men med vissa inslag av 
lövträd. Det skogsområde som föreslås utgöra del av kvartersmark för 
skoländamål utgörs framförallt av äldre tallskog. 

 Karta över marknivåer och höjdkurvor (ekvidistans 1 meter). 
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Bilderna ovan visar natur- och parkmiljöerna inom planområdet  

Ett stort stenblock i planområdets norra del är intressant format då det 
är klyvt på mitten med en spricka stor nog för en människa att ta sig 
igenom. Tecken finns att stenblocket används för lek. Stenblocket 
kommer att bevaras inom allmän platsmark. 

En översiktlig naturvärdesinventering för Moheda tätort håller på att tas 
fram och kommer slutföras under 2018. Artfynd har under inventeringen 
registerats på artprotalen och inga fynd har registrerats i de delar som 
föreslås övergå till kvartersmark för skoländamål. Däremot har den röd-
listade arten mindre hackspett (NT) noterats (2017-10-17) i skogspartiet 
i/intill den östra delen av planområdet. Då detta område inte påverkas 
av exploatering utan bevaras som naturområde bedöms inte naturvär-
den skadas.   
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Befintlig bebyggelse 

Planområdet innehåller ingen befintlig bebyggelse förutom en transfor-
matorstation i den södra delen av planområdet. 

Omgivande bebyggelse utgörs av småhus i öster och i norr samt av 
skola i söder. 

Gator och trafik 

Planområdet angränsar till Banérsgatan i väst och Tallvägen i söder. 
Tallvägen utgörs delvis av en gång- och cykelväg. Från planområdet 
finns det i norr en allmän gångpassage mellan två bostadstomter till 
Klockmakarevägen.  

Service, närmiljö och tillgänglighet 

Planområdet ligger ca 300 m sydöst om Moheda centrum med järn-
vägsstation och butiker. Söder om planområdet ligger Mohedaskolan 
(F-9). Hållplats för kollektivtrafiken finns vid Mohedaskolan och vid 
Växjövägen.  

Inom planområdet finns det 
idag en återvinningsstation 
utmed Banérsgatan. Det be-
döms finnas möjligheter att 
flytta återvinningsstationen 
flyttas till en annan plats i när-
området vid genomförande av 
detaljplanen.  

Teknisk försörjning 

Planområdet har tillgång till teknisk försörjning i form av gatuanslutning 
och ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 
VA-ledningar behöver emellertid byggas ut till planområdet för anslut-
ning vid Banérsgatan.  

Strandskydd 

Berörs inte av planförslaget. 

Fornlämningar 

Det finns inga registrerade fornlämningar i området eller i det direkta 
närområdet.  

Historiska kartor från 1861 (laga skifte 1861 Moheda socken Boatorp nr 
1-5) och 1950 (ekonomiska kartan 1950 Härlöv J133-5E3f52) ger inga 
indikationer på att marken skulle varit bebyggd i modern tid, utan att 
marken har utgjorts av utmark. Den del av planområdet som utgörs av 
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gräsmatta, bollplaner och lekplats är starkt påverkad av mänskliga akti-
viteter från senare delen av 1900-talet i form av utjämning och terrasse-
ring av marken.    

Om fornlämningar skulle påträffas vid markarbeten eller annat arbete 
finns anmälningsplikt enligt 2 kap 5 § kulturmiljölagen (1988:950). 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskartering består marken inom planområdet av san-
dig morän.  

En geoteknisk markundersökning har utförts av Tyréns hösten 2018, se 
bilaga 3. Undersökningen visar att jordlagren översiktligt består att ett 
organiskt ytjordskikt som överlagrar naturligt avlagrad friktionsjord och 
mellanjord. Utlagd fyllning har påträffats i området och består till största 
del av stenig grusig sand med förekomst av silt. I delar av området, till 
exempel vid befintlig gångstig i sydvästra delen av den illustrerade för-
skolebyggnaden, återfinns organisk jord under fyllning. Den underlig-
gande friktionsjorden och mellanjorden består främst av silt, men i vissa 
delar av området även av sand med inslag av sten och grus. Det finns 
även förekomst av block. Berg påträffades på 6 meters djup i en punkt. 

Det framförs i undersökningen att påträffade jordarter är relativt homo-
gena, har goda hållfasthetsegenskaper och ej är skredkänsliga. Mark-
förhållanden bedöms ut sättnings- och brottssynpunkt vara goda och 
konstruktioner bör kunna utformas så att risk för skadliga sättningar och 
markbrott ej uppstår. Grundläggning bedöms kunna ske genom platt-
grundläggning på ett lager av packad fyllning av grus ovan den naturligt 
förekommande friktionsjorden och mellanjorden. Vid byggnation i läge 
för den befintliga gångvägen och övriga anlagda ytor måste det eventu-
ella kvarlämnade organiska lagret under fyllningen skiftas ut för att und-
vika framtida sättningar. Då skikt med lös friktions- och mellanjord har 
påträffats är det viktigt att denna jord packas för att undvika skadliga 
sättningar. 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering finns det ingen misstänkt föro-
renad mark inom planområdet. Om en förorening påträffas har fastig-
hetsägare och verksamhetsutövare skyldighet att omgående underrätta 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 10 kap. 11 § miljöbalken.  

Radon 

Enligt Alvesta kommuns översiktliga radonriskkartläggning ligger plan-
området inom område med förhöjd risk för radon i vatten från bergbor-
rade brunnar. Då ny bebyggelse ansluts till kommunalt vatten och av-
lopp, och borrning av brunn således inte kommer att vara aktuellt, är 
bedömningen att radonrisken inte kommer att innebära ett problem i 
samband med planens genomförande.  
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Störningar 

Översvämningsrisk 

 

DHI:s skyfallskartering (2014) visar de beräknade maximala vattendju-
pen (m) och hastighetsvektorer (m/s) i samband med ett framtida 100-
års regn (skyfall som har en återkomsttid på 100 år). Karteringen visar 
att det inom planområdet finns markområden där vatten kan ansamlas 
vid kraftiga skyfall. Vattnet har vid ett 100-årsregn ett ungefärligt djup av 
0,1-0,7 meter på några platser inom planområdet. Inom den föreslagna 
förskolefastigheten bedöms vattendjupet till ca 0,1-0,3 meter.  

Vid byggnation av förskola kommer möjligheterna för vatten att ansam-
las att påverkas, vilket också kan påverka översvämningsrisker ned-
ströms vattnets rinnvägar. När förskolefastigheten bebyggs kommer det 
därmed vara viktigt att säkerställa goda fördröjningsmöjligheter samt att 
rinnvägar för dagvatten anpassas till ny bebyggelse för att undvika 
översvämningar inom fastigheten och nedströms fastigheten vid skyfall. 
Se mer under Planförslag, Dagvattenhantering. 

Trafikbuller 

Det finns inga bindande regler för skol- och förskolegårdar vad gäller 
buller utomhus. För trafikbuller vid bostadsbyggnader finns dock regler 
enligt Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa 
anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 dBA ek-
vivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om en uteplats ska an-
ordnas i anslutning till byggnaden bör ljudnivån på uteplatsen inte över-
skrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Enligt 
Boverket kan ljudnivåerna som gäller för fasader och uteplatser vid bo-
städer vara vägledande för lokalisering av förskoleverksamhet. 
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Enligt Naturvårdverket vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik” bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA från 
väg- och spårtrafik underskridas på delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 
dBA underskridas på dessa ytor. Enligt vägledningen kan en målsätt-
ning vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som 
ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maxi-
malt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. 

Planområdet ligger ca 180 m öster om södra stambanan och 100 m ös-
ter om Växjövägen. Alvesta kommun har i bullerprogrammet Novapoint 
utfört en bullerberäkning vid ett antal punkter vid möjlig förskolebygg-
nads fasad och friyta. Beräkningen är utförd med trafikdata från Trafik-
verkets trafikprognos för södra stambanan 2040 samt bedömd års-
dygnstrafik (ÅDT) för Växjövägen 2040. Beräkningen har utförts både 
med en förskolebyggnad i två våningar och med en förskolebyggnad i 
en våning i den östra delen och två våningar i den västra delen (enligt 
planillustrationen i planförslaget). Se även Bilaga 2 – Bullerberäkning. 

Bullerberäkningen visar ekvivalenta ljudnivåer vid fasad under 55 dBA, 
vilket väl uppfyller riktvärdet 60 dBA. Vid friytan uppgår de ekvivalenta 
ljudnivåerna till lägre än eller högst 50 dBA till vid de beräkningspunkter 
som är belägna bakom förskolebyggnaden och till under 55 dBA vid öv-
riga beräkningspunkter. Således bedöms det vara möjligt att uppfylla 
Naturvårdsverkets riktvärden om 50 dBA vid ytor avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet och 55 dBA vid övriga vistelseytor. Det be-
döms dock vara viktigt att delar av friytan placeras öster om en försko-
lebyggnad eller annan barriär som kan skärma av trafikbuller för att 
åstadkomma ytor där den ekvivalenta ljudnivå är lägre än 50 dBA. Max-
imal ljudnivå understiger 70 dBA vid alla beräkningspunkter.  
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2 våningar 

Punkt Lekv Lmax 
B1 53,0 69,7 
B2 52,5 69,2 
B3 40,4 57,0 
B4 48,4 64,3 
B5 51,6 68,3 
B6 51,7 68,3 
B7 39,4 55,8 
B8 46,2 63,6 
B9 48,5 66,0 
F1 49,2 65,4 
F2 46,5 61,7 
F3 51,9 67,6 
F4 53,2 69,7 
F5 51,7 69,1 

 
1 våning (väst) 2 våningar (öst) 

Punkt Lekv Lmax 
B1 53,0 69,7 
B2 52,6 69,2 
B3 41,7 57,7 
B4 50,3 68,4 
B5 52,2 68,3 
B6 51,7 68,3 
B7 39,4 55,8 
B8 46,2 63,7 
B9 48,7 66,1 
F1 50,0 66,0 
F2 46,5 61,7 
F3 51,9 67,6 
F4 53,2 69,7 
F5 51,7 69,1 
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PLANFÖRSLAG 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Skoländamål 

Planförslaget möjliggör för kvartermark för skoländamål till en yta ca 
9 500 kvm. Avsikten är att det ska byggas en förskola men om behovet 
av förskolelokaler förändras i framtiden är det av betydelse att använd-
ningen är flexibel och även kan inkludera andra typer av skoländamål. 
Vid detaljplanens upprättande bedöms behovet i området vara en för-
skola för ca 120 barn (7 avdelningar). 

Bebyggelse regleras med en högsta byggnadshöjd på 168 m över noll-
planet. Marknivån ligger inom de byggbara ytorna av fastigheten på 
mellan 160-164 meter över nollplanet. Detta innebär att bebyggelse i 
praktiken möjliggörs i två våningar vid de lägre delarna av kvartersmar-
ken och i en våning i de högre belägna delarna. Alternativt kan bebyg-
gelse utföras i souterräng för att utnyttja de befintliga terrängförhållan-
dena på platsen, eller i två våningar över hela den byggbara ytan ge-
nom schaktning och utjämning av marken.  

Illustration över planförslaget 
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Planillustrationen ovan illustrerar en förskolebyggnad med en del i ett 
plan och en del i två plan, varav det ena våningsplanet i souterräng för 
att utnyttja den befintliga höjdskillnaden på platsen. På så sätt kan båda 
våningsplan få entréer i marknivå och därmed en god tillgänglighet.  

Övriga begränsningar för bebyggelsen är att delar av kvartersmarken 
regleras med prickmark (marken får inte förses med byggnad) eller 
korsmark (marken får endast förses med komplementbyggnad). Syftet 
med prickmarken är att byggnation ska utföras med ett respektavstånd 
till befintliga bostadsfastigheter. Syftet med korsmarken delar av fastig-
heten ska bevaras som utemiljö med naturmiljökvaliteter och av buller-
skäl. Se mer under friytor nedan. 

FRIYTOR 

Friyta inom kvartersmark 

PBL ställer krav på tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse 
vid skolor och förskolor (PBL 8 kap. 9§ andra stycket). Enligt Boverkets 
rekommendationer om tillräckligt stor friyta för förskolor är ett rimligt 
mått minst 40 kvm per barn och den totala friytan bör överstiga 3000 
kvm. Räknat på 120 barn skulle behovet av friyta vara minst 3800 kvm 
och det bedöms inom föreslagen kvartersmark för skoländamål gott och 
väl finnas möjlighet att uppnå detta. Planillustrationen ovan illustrerar en 
friyta på ca 6800 kvm.  

Det bedöms också finnas goda möjligheter att ordna en spännande och 
varierande utemiljö om platsens vegetation och kuperade terräng tas 
tillvara. Den befintliga tallskogsmiljön i kuperad terräng bedöms ha högt 
värde för lek, rekreation och pedagogik samt ge möjlighet till skugga. 
För att säkerställa bevarandet av flera av de äldre tallarna omfattas del 
av kvartersmarken med bestämmelserna Marken endast får förses med 
komplementbyggnad samt att Marklov krävs för fällning av träd med en 
stamdiameter över 15 cm på en höjd av ca 1 m över mark. Marklov får 
endast ges om träd har blivit sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.   

Även en remsa av den östra delen av Kvartersmarken regleras med be-
stämmelsen Marken endast får förses med komplementbyggnad. Syftet 
är att säkerställa att delar av friytan blir belägen öster om förskolebygg-
naden för att säkerställa att ytor för lek, vila och pedagogisk verksamhet 
med en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA avseende trafikbuller.  

Park och naturområden 

Park 

Del av planområdet planläggs som allmän plats – Park. Bollplan och 
lekplats medges inom del av parkmarken i syfte att ersätta de befintliga 
ytorna för lek och bollspel. Gångvägar genom parkmarken kan komma 
att anläggas.  
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Inom en liten del av parkmarken i anslutning till Banérsgatan medges 
även en teknisk anläggning i form av fjärrvärmeanläggning, se mer un-
der teknisk försörjning.  

Natur 

Del av planområdet planläggs som allmän plats – Natur. Naturmarken 
kommer fortsatt kunna ge kompletterande rekreationsmöjligheter för 
Mohedaskolan och närboende samt för den föreslagna förskolan.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Den föreslagna förskolan kommer angöras från Banérsgatan som 
sträcker sig utmed planområdets östra kant.  

Parkering 

Bil- och cykelparkering, hämtning/lämning och lastning och lossning till 
föreslagen förskola ska ske inom fastigheten. Friyta ska enligt PBL gå 
före parkering (8 kap. 9 § andra stycket). Det bedöms finnas goda möj-
ligheter att ordna med både parkering och friyta inom fastigheten.  

Utfarter 

In och utfart till föreslagen förskola avses ske från Banérsgatan. 

Gång- och cykelvägar 

Tallvägen, som angränsar till planområdet i söder, utgörs delvis av en 
gång- och cykelväg mellan Mohedaskolan och bostadsområdet i öster. 
Det finns planer på att en längre sträcka av Tallvägen omvandlas till 
gång- och cykelväg (från Banérsgatan) då den efter de pågående om-
byggnationerna av Mohedaskolan inte längre kommer behöva nyttjas 
frekvent för biltrafik. Detta bedöms positivt för trafiksäkerheten vid den 
föreslaga förskolan samt vid Mohedaskolan.  

Då trafiken kan komma att öka utmed Banérsgatan i samband med ge-
nomförandet av detaljplanen kan det bli aktuellt att anlägga ett avgrän-
sat gång- och cykelstråk utmed del av Banérsgatan för att förbättra tra-
fiksäkerheten för barn och ungdomar som går och cyklar till skolan och 
förskolan. 

Anläggandet/omvandlandet av gång- och cykelstråk är förenligt med 
gällande detaljplan som omfattar gatorna och hanteras separat utanför 
planprocessen.   
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 

Dagvatten som alstras inom kvartersmark för skoländamål ska fördröjas 
lokalt inom fastigheten. I syfte att säkerställa lokal fördröjning läggs en 
bestämmelse in i detaljplanen om att fördröjningsmagasin inom kvar-
tersmarken ska dimensioneras för 29 m3 per 1000 m2 hårdgjord yta. 
Fördröjningsvolymen är beräknad utifrån att klara omhänderta neder-
börden från ett skyfall med återkomsttid på 30 år, 10 minuters varaktig-
het och utifrån klimatfaktor 1,25. Ett fördröjningsmagasin kan ledas till 
dagvattenledning i Banérsgatan. Ett underjordiskt fördröjningsmagasin 
under förskolans parkerings- och angöringsytor i anslutning till 
Banérsgatan kan bli aktuellt för att lösa fördröjningen, dels för att för-
lägga magasinet i fastighetens lägre del, dels för att inte ta friyta i an-
språk. Det kommer även vara viktigt att säkerställa rinnvägarna inom 
fastigheten till fördröjningsmagasinet. Mest lämplig lösning kan utredas i 
samband med bygglov. 

Vatten och avlopp 

Kvartersmarken kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp. VA-
ledningar kommer byggas ut till planområdet till en anslutningspunkt vid 
Banérsgatan.   

Elnät 

Anslutning till elnätet sker genom överenskommelse mellan fastighetsä-
gare och Alvesta Energi.  

En befintlig transformatorstation finns i den södra delen av planområdet 
och planläggs med användningen E1 – transformatorstation. 

Avfall 

Avfallshanteringen sker samlat inom förskolefastigheten och sker invid 
Banérsgatan.  

Vid genomförande av detaljplanen kommer återvinningsstationen vid 
Banérsgatan flyttas till en plats utanför planområdet. Det finns möjliga 
lokaliseringsalternativ i närområdet. 

Uppvärmning 

Då det finns fjärrvärmeledningar i Banérsgatan kan det finnas möjlighet 
till anslutning. Eventuell anslutning till fjärrvärmenätet sker genom över-
enskommelse mellan fastighetsägare och Alvesta Energi.  

I den nordöstra delen av planområdet medges en yta om drygt 100 kvm 
för tekniska anläggningar i form av fjärrvärmeanläggning. Ytan ska vid 
behov kunna användas för en reservpanna för fjärrvärmenätet.  
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer 

Vatten  

Planområdets recipient är Lekarydsån (Dansjön-Stråken), som (enligt 
redovisning i VISS, hämtad 2018-08-20) har måttlig ekologisk status av-
seende fisk och konnektivitet (passerbarhet) för fisk. Recipienten 
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av de överallt överskri-
dande ämnena bromerad difenyleter och kvicksilverföreningar vilka un-
dantas från kvalitetskraven. Det finns även kvar cancerogena PAH:er i 
sedimentet från petroleumolyckan vid Klintaberget 1958. 

Väster om planområdet finns en grundvattenförekomst, Alvestaåsen 
(Moheda), som (enligt redovisning i VISS, hämtad 2018-08-20) uppnår 
god kemisk status och god kvantitativ status.  

Planförslaget bedöms inte påverka status på vatten- och grundvattenfö-
rekomster negativt. Då dagvatten ska fördröjas lokalt innan det släpps 
till dagvattenledningsnätet bedöms inte vattenavrinningen till vatten- el-
ler grundvattenförekomster påverkas.  

Luft 

Planens genomförande bedöms inte medföra ett överskridande av mil-
jökvalitetsnormer för luft. Spridningsberäkningar för luftföroreningar 
(NO2, PM10 och Bensen) gjordes för år 2009 utmed Växjövägen i 
Moheda, en gata som är mer trafikerad än vad gator utmed planområ-
det kommer vara. Resultatet från beräkningarna visade att gällande 
normer för luftföroreningar inte överskrids.  

Planförslaget medför en viss ökad mängd trafik till och från området. 
Planens genomförande bedöms emellertid inte medföra överskridande 
av miljökvalitetsnormer för luft. 

  Växjöv. Moheda MKN Miljömål 

 NO2 3 µg/m
3
 40 µg/m

3
 20 µg/m

3
 

 PM 10 11 µg/m
3
 40 µg/m

3
 15 µg/m

3
 

 Bensen 0,6 µg/m
3
 5 µg/m

3
 1 µg/m

3
 

 
Riksintressen 

Södra stambanan, av riksintresse för kommunikationer, bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget eftersom gällande riktlinjer för trafik-
buller inte bedöms överskridas inom planområdet. Se mer under Förut-
sättningar, Trafikbuller. 
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Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljöer bedöms inte påverkas negativt då det finns möjlighet att 
bevara stor del av vegetation och terrängförhållanden inom planområ-
det. Skogspartiet i den östra delen, där den rödlistade arten mindre 
hackspett noterats, bevaras som naturmark. Det bedöms inte finnas 
några betydande kulturvärden på platsen.  

Visuell miljö och landskapsbild 

Genomförandet av detaljplanen medför att en ny byggnad för skolän-
damål uppförs i 1-2 våningar på den idag öppna markytan vilket kom-
mer förändra den visuella miljön.  Ny bebyggelses höjd bedöms inte 
komma att dominera över omgivande bebyggelse, som är i 1, 1,5 eller 2 
plan. Skogsmarken i den sydvästra och i den östra delen av planområ-
det, som är belägen högre än föreslagen bebyggelse, kommer att beva-
ras och fortsatt vara det dominerande elementet för landskapsbilden.  
 

 

I visualiseringsprogrammet Sketchup har förskolebyggnadens skugg-
bildning studerats genom en enkel modellering av planförslaget. Försko-
lebyggnaden har i modellen fått byggnadshöjden 168 meter över noll-
planet, vilket är den högsta byggnadshöjd som planförslaget medger. 
Marknivån är visualiserad utifrån höjdkurvor med ekvidistans 1 meter. 
Vegetation är inte inkluderad i 3D. Bilden ovan visar på en möjlig 
skuggbildning som förskolebyggnaden kan ge, i detta fall vid höst- och 
vårdagjämning klockan 13. Då byggnaden kommer vara belägen med 
ett avstånd från småhusfastigheterna utmed Klockmakarevägen be-
döms påverkan i form av skuggbildning på omgivande fastigheter vara 
låg till ingen påverkan alls under större delar av året. Detta gäller även 
fastigheterna öster om planområdet. Se även bilaga 4 – Skuggstudie. 
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Rekreation 

Planförslaget bedöms med sina naturförutsättningar ge goda rekreat-
ionsmöjligheter både inom kvartersmark och inom allmän platsmark. I 
förhållande till nuläge kommer ett genomförande av detaljplanen, där 
mark hägnas in för förskola, medföra att mark för allmänhetens rekreat-
ionsmöjligheter blir mindre till ytan. Stora delar allmän plats bevaras 
dock och kan fortsatt nyttjas av närboende och av Mohedaskolan. All-
mänt tillgängliga släpp mellan skol- och förskolefastighet och mot bo-
stadsbebyggelse bevaras. Det finns möjligheter att ersätta befintlig lek-
plats och bollplan med nya ytor för dessa ändamål inom planområdet.   

Hälsa och säkerhet 

Översvämningsrisk 

I planförslaget finns en bestämmelse om fördröjningsmagasin inom 
kvartersmark. Detta för att säkerställa en god dagvattenhantering när 
fastigheten bebyggs och för att minska risken för översvämning eller 
skador på bebyggelse till följd av översvämning. Se mer under Förut-
sättningar, Översvämningsrisk och Planförslag, Dagvattenhantering. 

Buller 

Riktvärden för trafikbuller vid förskolans fasad och vid friyta bedöms 
kunna uppfyllas. Se mer under Förutsättningar, Trafikbuller. 

Resurshushållning 

Planförslaget nyttjar befintlig väginfrastruktur. Stor del av den befintliga 
naturmiljön kan bevaras. Det kan finnas möjlighet att samordna trans-
porter till skola och förskola samt att samordna vissa lokaler som an-
vänds i verksamheterna.  

Socialt perspektiv 

Planförslaget är positivt ur socialt perspektiv då det skapar fysiska förut-
sättningar en god barnomsorg i Moheda. Planförslaget möjliggör också 
för utvecklingen av den offentliga gröna miljön på platsen, tillgänglig för 
alla invånare.   

Ekonomiska konsekvenser 

Byggnation av förskola och iordningställande av utemiljö och parkmiljö 
blir en kostnad för kommunen. Det bedöms vara positivt ur ekonomiskt 
perspektiv att bygga en permanent förskola med långsiktiga och flexibla 
användningsmöjligheter, i jämförelse med de tillfälliga lösningar med 
förskolepaviljonger som idag nyttjas i Moheda och som är mycket kost-
samma i ett längre perspektiv.  
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BEHOVSBEDÖMNING 

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpå-
verkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 
kap. 34 § PBL och enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Behovsbedömningen 
görs för att utreda om genomförandet av en detaljplan kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan enligt förordningen om MKB (1998:905). 

Förutsättningar 

Planområdet är idag ett grönområde med park- och naturmiljöer som 
nyttas för lek, idrott och rekreation. 

Behovet av nya lokaler för förskola i Moheda är stort. Föreliggande plats 
har förutsättning att ge en god förskolemiljö, bland annat med tillräckliga 
ytor för att väl rymma behovet av yta för lokaler och en större friyta i na-
turmiljö. I anslutning finns park- och naturområden med ytterligare lek- 
och rekreationsmöjligheter. Det är också positivt att föreslagen placering 
av förskolan ligger i anslutning till Mohedaskolan och ett större bostads-
område, samt nära Moheda centrum. 

Planens styrande egenskaper 

Planförslaget medger kvartersmark för skoländamål samt allmän plats-
mark i form av park- och natur. Byggrätten för kvartersmark är begrän-
sad i höjd och till yta. Äldre träd inom kvartersmark skyddas i detaljpla-
nen för att säkerställa att kvaliteterna i naturmiljön tas tillvara för bar-
nens utemiljö. 

Planens tänkbara effekter 

Förskola i enlighet med planförslaget förväntas kunna anläggas under 
genomförandetiden (5 år). 

En del av det befintliga grönområdet kommer att exploateras med för-
skolebyggnad och hårdgjorda ytor för angöring och parkering. De spän-
nande naturmiljöerna kopplat till skogen på platsen kommer i största 
mån att bevaras, men delar kommer att inhägnas för förskolans nytt-
jande. En stor del av grönområdet förblir emellertid fortsatt allmänt till-
gängligt och kommer fortsatt även kunna nyttjas av Mohedaskolan. Den 
befintliga gräsbollplanen och lekplatsen går förlorade men detaljplanen 
möjliggör för att ersätta ytor lek och bollspel inom planområdet. Återvin-
ningsstationen utmed Banérsgatan bedöms kunna flyttas till en annan 
plats i närområdet. 

Bedömning 

Genomförandet av detaljplanen bedöms ge viss men ej betydande på-
verkan för omgivningen. Området bedöms vara en lämplig placering och 
miljö för skoländamål. Det befintliga grönområdet bedöms tillräckligt 
stort för att försörja både förskolans behov av en god utemiljö och all-
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mänhetens behov av lek- och rekreationsmöjligheter. Förskolan och 
friytan kan utformas för att säkerställa en god ljudkvalitet avseende tra-
fikbuller.  

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § 
PBL. 

Planförslaget sänds ut på samråd under tre veckor i november och de-
cember månad år 2018. Därefter ska planförslaget ställas ut för gransk-
ning under minst tre veckor innan ett slutligt planförslag kan antas. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas 
från det datum planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Verkan på andra detaljplaner 

Vid lagakraftvunnen detaljplan ersätts delar av den äldre byggnadspla-
nen (M6) enligt föreliggande planförslag. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarig Åtgärder 

Alvesta kommun Upprättar detaljplan 
 
Äger fastighet 
 
Ansvarar för anläggande och drift av 
allmän platsmark 
 
Ansvarar för flytt av återvinningsstation 

Framtida fastighetsägare/ 
Exploatör (kommunal eller privat)  

Förvärvar fastighet 
 
Bygger förskola  
 
Ansvarar för att bevarandet av de träd 
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som genom marklovsplikt skyddas i de-
taljplanen.  

Ekonomiska frågor                                                                                                                                    

Genomförande av planen medför utöver byggnadskostnader och kost-
nader för anläggande av VA. 

Eftersom genomförandet av detaljplanen inte bedöms kräva ytterligare 
reglering, finns det inte avsikt att skriva ett genomförandeavtal. Detalj-
planens genomförande sker således i enlighet med detaljplanens be-
stämmelser.   

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp. Ledningar för vatten och avlopp kommer byggas ut till planom-
rådet till en anslutningspunkt vid Banérsgatan.  

El och fjärrvärme 

Anslutning till el- och fjärrvärmenät sker genom överenskommelse mel-
lan fastighetsägare och Alvesta Energi.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Konsekvenser på fastighetsnivå 

 

Fastighet (inom planområdet) Sammanfattning av konsekvenser 

Moheda-Ryd 5:122 Mark som tidigare reglerats för ändamå-
len park och idrott kommer att regleras 
för skoländamål (kvartersmark) samt 
park och natur (allmän platsmark). Del av 
fastigheten kommer att avstyckas för att 
möjliggöra byggnation av förskola. 

Fastighet (utanför planområdet) Sammanfattning av konsekvenser 

Moheda-Ryd 1:45, 1:28, 16:1, 
1:32, 1:42 (småhusfastigheter) 

Del av befintlig park/idrottsmiljö på an-
gränsande fastighet föreslås övergå till 
kvartersmark med byggrätt för skolän-
damål. Ett respektavstånd mellan bo-
stadsfastigheterna och den planerade 
förskolan bevaras dock och planläggs 
som allmän platsmark. Pågående mar-
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kanvändning för fastighetsägarna kom-
mer inte påverkas. Då förskolans friyta till 
största del bedöms bli belägen i de södra 
delarna av kvartersmarken bedöms 
eventuella störningar vid bostadsfastig-
heterna från ljudet av lekande barn inte 
öka betydande i jämförelse med nuläge.  

Moheda-Ryd 1:54, 1:14, 1:13, 
2:13, 2:18 (småhusfastigheter) 

Fastigheterna kommer fortsatt angränsa 
till allmän platsmark – väg. På andra 
sidan Banérsgatan övergår emellertid del 
av det befintliga grönområdet till kvar-
tersmark för skoländamål. Planläggning 
av stråk av allmän platsmark från 
Banérsgatan till den del av planområdet 
som bevaras som park- och natur säker-
ställer fortsatt god tillgänglighet till grön-
området. I förhållande till fastigheterna 
bedöms en större del av den planerade 
förskolans friyta komma att avskärmas 
med förskolebyggnad och risk för stör-
ningar från ljudet av lekande barn be-
döms inte öka betydande i jämförelse 
med nuläge. 

Moheda-Ryd 1:56 (Mohedasko-
lan) 

Del av park- och naturområdet norr om 
Mohedaskolan planläggs som kvarters-
mark för skoländamål planläggs med 
avsikten att bygga en förskola. Genom 
flexibla lokaler kan dock ny bebyggelse 
även komma att nyttjas för skolans verk-
samhet vid ett förändrat lokalbehov. 
Mohedaskolan bedöms fortsatt kunna 
nyttja det park- och naturområde som 
inte inhägnas för förskola som komplette-
rande utemiljö.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Vid upprättande av planförslaget har planchef Patrik Karlsson medver-
kat. 

Alvesta 2018-11-22 
 

Sofie von Elern 
planarkitekt 



Checklista för behovsbedömning 
Bilaga till samrådshandling för detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola) 

          

 
Negativ påverkan Positiv påverkan 

Ingen    
påv. 

Berörs 
ej Kommentarer 

 
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig  Stor 

Miljö 

Miljökvalitetsnormer             x   

Vattenavrinningen till vatten- och 
grundvattenförekomster bedöms inte 
påverkas då dagvatten fördröjs lokalt inom 
fastigheten. Planförslaget medför viss 
trafikalstring i området, men bedöms inte 
medföra överskridande av MKN för luft. 

Miljömål - nationella och 
regionala       x      

 
  

Genomförandet av detaljplanen bedöms 
bidra positivt till miljömålet God bebyggd 
miljö genom tillskottet av bostadsnära och 
ändamålsenliga förskolelokaler samt 
genom säkerställandet av bostads- och 
skolnära park- och naturmiljöer. Krav ställs 
på lokal fördröjning av dagvatten och 
således bedöms inte miljömålen 
Grundvatten av god kvalitet eller Levande 
sjöar och vattendrag att påverkas negativt.  Miljömål - lokala       x      

 
  

Riksintressen 

Naturvård               x   

Rörligt friluftsliv               x   

Kulturmiljö             
 

x  

Annat     
 

      x    

Södra stambanan, av riksintresse för 
kommunikationer, bedöms inte påverkas 
negativt av planförslaget eftersom 
gällande riktlinjer för trafikbuller inte 
bedöms överskridas inom planområdet. 

Naturmiljö 

Växt- och djurliv, hotade arter             x   

Inga hotade eller rödlistade arter har 
identifierats inom planområdet. Då 
naturmiljöer till största del bevaras bedöms 
det inte finnas betydande risk att påverka 
växt- och djurliv negativt. 

Naturreservat, Natura2000, 
Biotopskydd               x 

  

Spridningskorridorer, grön- och 
vattensamband              x 

 

Planförslaget bedöms inte påverka 
spridningskorridorer. 

Kulturmiljö 

Fornminnen               x 
Det finns inga kända fornlämningar på 
platsen. 

Kulturhistorisk miljö, 
kulturmiljöprogram             

 
 x 

 

Visuell miljö 

Landskapsbild, stadsbild     x           Ny bebyggelse tillåts på tidigare obebyggt 
grönområde. Byggnadshöjd anpassas 
dock till befintlig närliggande bebyggelse 
för att inte omfattande påverka skala. 
Skogsmiljöerna inom planområdet, 
belägna på högre höjd än föreslagen 
bebyggelse, bedöms fortsatt bli de 
dominerande elementen på platsen. 

Fysiska ingrepp, nya element     x           

Skala och sammanhang      x       
 

  

Estetik, närmiljö     x           

Rekreation 

Tillgänglighet, barriärer     x        
 

  Det av befintligt grönområde avsätts för 
kvartersmark för förskola/skola. Således 
minskar arealen allmänt tillgänglig 
grönstruktur, men möjlighet finns att 
ersätta ytor för lek och aktivitet inom den 
del som planläggs som allmän platsmark. 
Del av naturmiljön inom kvartersmark 
kommer även att bevaras för lek och 
utevistelse i form av förskolans utemiljö. 
God tillgängligheten till allmän platsmark 
säkerställs genom stråk av allmän plats 
mellan bostäder och 
skol/förskoleområden.  

Aktivitet, lek, friluftsliv        x     
 

  

Grönstruktur, parkmiljö, 
vattenmiljö       x      

 
  

Strandskydd               x   



Hälsa, störningsrisker 

Buller, vibrationer             x  
 

Riktvärden för trafikbuller vid förskolans 
fasad och vid friyta bedöms kunna 
uppfyllas. 

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, 
allergier             x   

Planförslaget medför viss trafikalstring i 
området men bedöms inte påverka 
luftkvaliteten betydande. 

Lokalklimat, vindförhållanden               x   

Ljusförhållanden, ljussken, 
skuggeffekter              x 

 

Bebyggelse på 1-2 våningar minst 30 m 
söder om befintlig bostadsbebyggelse 
bedöms inte orsaka omfattande 
skuggeffekter. 

Radon               x   

Strålning, elektromagnetiska fält               x   

Säkerhet 

Trafikmiljö, GC-vägar, 
kollektivtrafik, olycksrisk     x           

Viss ökning av trafik till och från förskolan 
kan komma att ske. Det kan finnas behov 
av att förse banérsgatan med separat fil 
för GC för att förbättra möjlighet till säkra 
skolvägar. 

Farligt gods     
 

         x  

Explosionsrisk     
 

         x  

Ras och skred             
 

 x  

Översvämning             x   

Dagvattenhantering regleras genom krav 
på fördröjningsmagasin inom kvartersmark 
för att minska risk för översvämning vid 
kraftiga skyfall.  

Mark och vatten 

Markförhållanden, 
grundläggning, sättningar       x      

 
  

Markförhållanden bedöms ur sättnings- 
och brottssynpunkt vara goda och 
konstruktioner bör kunna utformas så att 
risk för skadliga sättningar och markbrott 
ej uppstår. 

Markföroreningar             x   

Det finns inga misstänka föroreningar inom 
planområdet.  

Grundvatten, ytvatten, 
avrinningsområden             x   

Bedöms inte påverkas negativt då 
dagvatten ska fördröjas lokalt inom 
fastigheten. Vattendrag, strandlinje             x   

Skyddsområde för vatten             x   

Dagvatten, spillvatten             x   

Hushållning 

Befintlig infrastruktur       x         

Förskola föreslås angöras från befintlig 
väg. VA-ledningar finns i närområdet men 
behöver förlängas fram till fastigheten.  

Markanvändning         
 

      

Marken bedöms vara en lämplig miljö för 
en fröskola, dels för närheten till 
skolområdet, centrum och 
bostadsområden och dels för det 
naturnära läget med goda möjligheter för 
lekmiljöer inom och i anslutning till 
fastigheten.   

Återvinning      x         
 

Befintlig ÅVS vid Banérsgatan kommer vid 
genomförande av detaljplanen att behöva 
flyttas till en plats utanför planområdet. 

Energiförsörjning     
 

        x   

Transport       x         

Ur transportsynpunkt kan det vara positivt 
att förskola lokaliseras intill skola för att 
kunna samordna vissa transporter. Att 
föreslagen förskola är belägen i ett centralt 
och bostadsnära område i Moheda 
bedöms positivt för att minska behovet av 
hämtning/lämning med bil.  

Byggavfall               x   

Övrigt               x   

Socialt perspektiv 

Tillgänglighet vid 
funktionsnedsättning        x       

 

Det bedöms finnas goda möjligheter att 
ordna en tillgänglig förskolemiljö och 
parkmiljö. 

Segregation/ integration          x     
 

En ny förskola centralt i Moheda kommer 
kunna ta emot barn oavsett bakgrund och 
kan således främja integration. Offentliga 



park- och naturmiljöer kan skapa 
mötesplatser för alla personer i samhället. 

Barnperspektivet           x    
 

Planförslaget bedöms mycket positivt för 
barnperspektivet genom möjliggörandet av 
ny förskola, en rymlig och lekvänlig 
utemiljö och bevarandet och utvecklandet 
av lekvänliga natur- och parkmiljöer. 

Medborgarperspektiv       
 

x        

Det är positivt ur ett medborgarperspektiv 
att det möjliggörs plats för ny förskola för 
att bidra till en god barnomsorg i Moheda. 

Annat             x     

Övriga planeringsarbeten 

Framtida exploatering       
 

     x 
 

 

Översiktsplan           x     
Planförslaget är förenligt med den 
fördjupade översiktplanen för Moheda 

Gällande planer              x 
 

Antagen detaljplan ersätter del av gällande 
byggnadsplan M6 inom aktuellt 
planområde. 

Pågående planläggning               x   

Mellankommunala intressen              x     

         

 

Sammanfattande bedömning 

Genomförandet av detaljplanen bedöms ge viss men ej betydande påverkan för omgivningen. Området bedöms 
vara en lämplig placering och miljö för skoländamål. Det befintliga grönområdet bedöms tillräckligt stort för att 
försörja både förskolans behov av en god utemiljö och allmänhetens behov av lek- och rekreationsmöjligheter. 
Förskolan och friytan kan utformas för att säkerställa en god ljudkvalitet avseende trafikbuller.  

 

          
Bedömning Krav på redovisning 

Mycket liten miljöpåverkan.    

Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. Viss men ej betydande miljöpåverkan x 

Betydande miljöpåverkan   Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs. 

          Handläggare och ansvarsområde Datum Signatur 

Sofie von Elern 2018-11-22   

      

      

 



 
 

Bullerberäkning  
Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola) 

Trafikdata för beräkning 

Vägtrafik Växjövägen Moheda, prognos 2040: 

ÅDT: 3000 (nuläge: 2003) 

Andel tung: 8 % (nuläge 7 %) 

Hastighet: 40 km/h (nuläge: 40 km/h) 

Järnvägstrafik Södra stambanan (Nässjö-Alvesta), baserat på Trafikverkets prognos 2040: 

 Antal Medellängd Maxlängd Totallängd Sth 
Godståg 74 571 750 42 216 100 km/h 
Persontåg 82 135 360 11 080 160 km/h 

 

Bullerberäkning  

Med hjälp av bullerprogrammet NovaPoint har en 

bullerberäkning gjorts vid 9 punkter belägna vid den illustrerade 

förskolebyggnadens fasader samt vid 5 punkter vid friytan, i 

enlighet med illustrationen nedan. Beräkning har skett för 2 m 

över mark.   

 

 

2 våningar 

Punkt Lekv Lmax 
B1 53,0 69,7 
B2 52,5 69,2 
B3 40,4 57,0 
B4 48,4 64,3 
B5 51,6 68,3 
B6 51,7 68,3 
B7 39,4 55,8 
B8 46,2 63,6 
B9 48,5 66,0 
F1 49,2 65,4 
F2 46,5 61,7 
F3 51,9 67,6 
F4 53,2 69,7 
F5 51,7 69,1 

 
1 våning (väst) 2 våningar (öst) 

Punkt Lekv Lmax 
B1 53,0 69,7 
B2 52,6 69,2 
B3 41,7 57,7 
B4 50,3 68,4 
B5 52,2 68,3 
B6 51,7 68,3 
B7 39,4 55,8 
B8 46,2 63,7 
B9 48,7 66,1 
F1 50,0 66,0 
F2 46,5 61,7 
F3 51,9 67,6 
F4 53,2 69,7 
F5 51,7 69,1 
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INLEDNING 

Föreliggande projekterings PM Geoteknik behandlar projekteringsförutsättningar avseende 

geoteknik och grundvatten för rubricerat objekt. Sammanställning av utförda undersökningar 

redovisas i en separat rapport MUR, Markteknisk undersökningsrapport, daterad 2018-10-23 

med samma uppdragsnummer som denna handling. 

 

Detta PM ska nyttjas vid fortsatt planering och projektering. Vid upprättande av 

förfrågningsunderlag och bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är 

bestämda bör geotekniska uppgifter och rekommendationer uppdateras och möjligen 

kompletteras för att sedan inarbetas i en teknisk beskrivning i AMA-format. 
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1 OBJEKT 

Tyréns AB har på uppdrag av Alvesta kommun utfört en geoteknisk undersökning inom del av 

fastigheten Moheda-Ryd 5:122 i Alvesta. Bakgrunden till undersökningen är att beställaren 

planerar en ny förskola inom fastigheten. 

 

Området är beläget vid Mohedaskolan i samhället Moheda norr om Alvesta, se Figur 1 nedan. 

 

 

 

Figur 1. Översiktligt läge för geoteknisk undersökning markerat med rödstreckad rektangel. 

Kartbild från lantmäteriets karttjänst.  
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2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 

Syftet med undersökningen är att klargöra geotekniska och hydrogeologiska förhållanden inom 

området för planerad förskola. Undersökningen ska ingå som underlag för vidare planering och 

projektering. 

3 UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM 

Som underlag till Projekterings PM Geoteknik har digitalt kartunderlag och utkast till placering 

av förskolan samt utförda geotekniska fältundersökningar använts. De geotekniska 

fältundersökningarna utfördes under september 2018 och redovisas i separat rapport ”MUR 

Geoteknik” daterad 2018-10-23 med samma uppdragsnummer som denna handling. 

4 STYRANDE DOKUMENT 

• Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner del 1 och 2 (SS-EN 1997), med 

nationella bilagor 

 

• TK Geo 13, version 2.0 

 

• AMA Anläggning 17 

 

• TD Grunder, Rapport 2:2008, rev 3 

 

• TD Plattgrundläggning, Rapport 7:2008 

 

• TD Slänter & Bankar, Rapport 6:2008, rev 1 
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5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION 

Planerad byggnad planeras preliminärt att uppföras i två våningar varav i östra delen i 

souterräng. 

Utkast till planerad förskola kan ses i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Utdrag från ritning med utkast till planerad förskola. 
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6 MARKFÖRHÅLLANDEN 

6.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Utförda undersökningar i området visar att jordlagren översiktligt består av ett organiskt 

ytjordskikt som överlagrar naturligt avlagrad friktionsjord och mellanjord. I delar av området, till 

exempel vid befintlig gångstig i sydvästra delen av planerad förskola (västra flygeln), återfinns 

organisk jord under fyllning.  

 

Påträffad utlagd fyllning i området består till största delen av stenig grusig sand med förekomst 

av silt. Lagringstätheten bedöms till generellt medelfast och fyllningen har enligt upptagna 

prover klassats till materialtyp/tjälfarlighetsklass enligt AMA till 2/1, 3B/2 och 5B/4.  

 

Den organiska ytjorden består av mulljord i ett ca 0,1 till 0,3 m skikt. Relativ fasthet bedöms 

generellt till mycket lös och den organiska ytjorden har klassats till 

materialtyp/tjälfarlighetsklass enligt AMA till 6A/3 och 6B/1. 

 

Den underliggande friktionsjorden och mellanjorden består enligt upptagna prover främst av 

silt, men även sand med inslag av sten och grus förekommer i vissa delar av området ned till 

minst ca 2,4 m djup där provtagningarna slutar. Förekomst av mull har lokalt påträffats de i 

ytligare siltlagren. Sonderingar påvisar förekomst av block i friktionsjorden och mellanjorden. 

Lagringstätheten bedöms generellt från medelfast till fast med lokala lösa skikt på ca 1,5–2,5 m 

djup. Friktionsjorden och mellanjorden har generellt i provtagningspunkter klassats till 

materialtyp och tjälfarlighetsklass 5A/4 och 5B/4, även 2/1 förekommer. 

 

Berg har vid jord-bergsondering i en punkt påträffats på 6 meters djup, övriga jord-

bergsonderingar har utförts till ca 5,0–8,3 m djup utan att påträffa berg. Andra utförda 

sonderingar har fått stopp mellan 2,8–4,1 m djup, sonderingarna har troligen fått stopp på block 

som jord-bergsonderingarna kommit förbi. Se respektive punkt för bergfritt djup. SGU:s digitala 

brunnsarkiv indikerar på djup till berg mellan 3–18 m i områdets närhet.  

6.2 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Grundvattennivå har uppmätts i installerade grundvattenrör tillhörande denna undersökning. Se 

Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Grundvattenmätningar 

Undersökningspunkt Datum för mätning Uppmätt grundvattenyta, 

m under markytan 

Uppmätt 

grundvattennivå 

18T01 2018-09-17 4,1 m +156,39 

18T06 2018-09-17 > 3,2 m, TORRT <+162,0 

 

Den begränsade mätperioden medför en viss osäkerhet kring grundvattenytans årsvariation. 

Grundvattenytan kan periodvis vara belägen både på högre och lägre nivå än vad som uppmätts, 

exempelvis vid kraftig och längre nederbörd eller snösmältning. 

Dimensionerande grundvattennivå avsätts i senare skede, när fler avläsningar utförts. 

7 HÄRLEDDA EGENSKAPER 

Egenskaper avseende hållfasthet- och deformation har ej kunnat direkt härledas med utförda 

undersökningsmetoder utan har uttolkats erfarenhetsmässigt. 

Nedan redovisas valda karakteristiska värden, 𝑋𝑘, för de naturliga jordlagrens 

materialegenskaper. Värderade medelvärden för jordparametrar är valda utifrån 

erfarenhetsmässiga bedömningar och TK Geo 13.  

 

De geotekniska förhållandena är relativt likartade inom det undersökta området. Nedan 

redovisas valda värderade medelvärden i tabellform i Tabell 3. 



 

 

 

 

Uppdrag: 289205, Del av Moheda 5:122, Alvesta, Planerad förskola 2018-10-23 

Beställare: Alvesta kommun  

 

O:\JKP\289205\G\_Text\PM\Projekterings PM Geoteknik - Moheda-Ryd 5_122.docx 

8(12) 

 

Tabell 3. Valda karakteristiska värden, 𝑋𝑘 

 

Nivå MATERIAL TUNGHET, 

 (´) 

(KN/M3) 

HÅLLFASTHETS-

EGENSKAPER 

DEFORMATIONS-

EGENSKAPER 

Uk fyllning eller 

org +159 

Naturlig 

friktionsjord 
17 (9) ´= 32

o

  Ek = 10 MPa 

 

Vid uppfyllnader under byggnader används kontrollerad packad fyllning av minst materialtyp 2 

enligt AMA Anläggning 17. Karaktäristiska värden framgår av Tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Karaktäristiska värden baserade på tabellvärden för kontrollerad packad fyllning. 

Förutsatt att packning utförs enligt AMA Anläggning 17 

MATERIAL TUNGHET, 

 (´) 

(KN/M3) 

HÅLLFASTHETS-

EGENSKAPER 

DEFORMATIONS-

EGENSKAPER 

Kontrollerad ny fyllning av grus 19 (12) ´= 37
o

 Ek = 40 MPa 

Kontrollerad ny fyllning av sprängsten 18 (11) ´= 45
o

 Ek = 50 MPa 

8 REKOMMENDATIONER 

Rekommendationerna nedan är inte slutgiltiga och kompletterande geoteknisk utredning ska 

utföras när mer detaljerade förutsättningar för planerade byggnader är kända. 

8.1 STABILITET 

Inom det undersökta området är påträffade jordarter relativt homogena, har goda  

hållfasthetsegenskaper och är ej skredkänsliga. 

 

Översiktlig analys av höjddata visar att befintliga naturliga slänter bedöms ha en flackare lutning 

än 1:2, vilket innebär att det inte bör föreligga ras- och skredrisk. 

 

Planerade jordslänter av friktionsjord bör utformas med flackare lutning än 1:1,5 i närheten av 

planerad byggnation för att säkerställa att det inte kommer att föreligga stabilitetsproblem. 

8.2 GRUNDLÄGGNING 

Planerad byggnad förutsätts uppföras med högst två plan samt i souterräng och grundläggning 

bedöms kunna ske genom plattgrundläggning på ett lager av packad fyllning av grus ovan den 

naturligt förekommande friktionsjorden och mellanjorden, förutsatt att all jord med organiskt 

innehåll schaktats bort. 

 

Vid den befintliga gångstigen och övriga anlagda ytor måste det eventuella kvarlämnade 

organiska lagret under fyllningen skiftas ut för planerad byggnad för att undvika framtida 

sättningar. 

 

Skikt med lös friktions- och mellanjord har påträffats inom området. Efter vegetationsavtagning 

och urschaktning av organiskt material är det viktigt att den underliggande jorden packas för att 

undvika skadliga sättningar. Observera att de lösa lagren, där de består av silt, kan vara mycket 

svårpackade i våta förhållanden. 

 

Markförhållandena bedöms ur sättnings- och brottssynpunkt vara goda och konstruktioner bör 

kunna utformas så att risk för skadliga sättningar och markbrott ej uppstår. 

 

Grundläggning ska utföras frostfritt. 
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8.3 SCHAKTARBETEN 

Schaktarbeten ska utföras enligt AMA Anläggning 17. Schaktslänter och eventuella stödåtgärder 

i jord skall anpassas efter rådande förhållanden för att vidmakthålla erforderlig säkerhet 

avseende bl.a. stabilitet, bottenuppluckring och erosionsproblem. 

 

Vid schaktarbetet skall föreskrifter och rekommendationer i ”Schakta säkert-en handbok om 

säkerhet vid schaktning” utgiven av Svensk Byggtjänst AB beaktas. 

 

För inom området påträffade jordarter bör släntlutningar vid schaktarbeten ej överstiga 1:2 och 

schaktdjup inte överstiga 3 m utan geoteknikers konsultation. Då det förekommer silt i 

jordprofilen kan det uppstå erosionsproblem, uppluckrings- och flytproblem vid schaktarbeten. 

 

Schaktarbeten kan försvåras av förekommande block i jordprofilen. 

 

Tillrinnande yt- och sjunkvatten ska omhändertas i lämpligt utformade pumpgropar vid 

schakten. 

 

Slutlig schaktbotten skall packas som fyllningsmassor enligt AMA Anläggning 17 kapitel 

CEB.212. 

8.4 FYLLNINGSARBETEN 

Fyllning för grundläggning rekommenderas utföras enligt AMA Anläggning 17 kapitel CEB.212 

samt överordnade avsnitt så att egenskaper enligt Tabell 4 i föregående kapitel uppnås. 

 

Materialskiljande skikt ska läggas ut där friktionsjord påförs ovan finkornig jord för att 

säkerhetsställa att fyllningens materialegenskaper bibehålls. 

 

Fyllningsarbeten överstigande 3 m i totalhöjd bör ej utföras utan geoteknikers konsultation. 

8.5 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR 

Vid anläggning av hårdgjorda ytor på befintlig jord dimensioneras överbyggnaden för 

terrassmaterial tillhörande materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning 17, 

förutsatt att jord med organiskt innehåll schaktats bort. 

8.6 GRUNDVATTEN 

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken 

allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning enligt miljöbalken 11 kap. 

§12. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken 11 kap. §9. 

 

All schakt, fyllning och packning ska ske i torrhet och arbeten ska utföras enligt AMA 

Anläggning 17. 

 

Om tillfällig grundvattensänkning krävs ska sänkningen utföras utanför schakten, så att 

grundvattenytan i schakten sänks till minst 0,5 m under schaktbotten. Kontroll av hur 

omkringliggande konstruktioner påverkas av tillfällig grundvattensänkning ska utföras samt hur 

förloppet när den tillfälliga grundvattensänkningen avslutas och grundvattenytan stiger. 

 

8.7 DAGVATTEN 

Påträffade jordar bedöms inte vara tillräckligt permeabla för att kunna tillgodogöra sig av lokalt 

dagvattenomhändertagande (LOD). 
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9 DIMENSIONERING 

9.1 ALLMÄNT 

Dimensionering ska ske enligt Eurokod 7 (EN 1997) med nationella bilagor där grundläggning 

hanteras i SS EN 1997–1 med nationell Bilaga EKS 8. Dimensionering med IEG:s 

tillämpningsdokument anses följa dimensionering enligt Eurokod 7 (EN 1997). 

 

Säkerhetsklass för grundläggningen, som beskriver risk för personskador, bedöms till 

säkerhetsklass 2 (SK2). 

 

Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och 

geokonstruktionen, bedöms till geoteknisk kategori 2 (GK2). 

 

Enligt GK2 ska beräkningar i brotts- och bruksgränstillstånd utföras med parametrar och 

partialkoefficienter. Dessa finns nedan utvärderade ur undersökningsresultat med stöd av IEG:s 

tillämpningsdokument Grunder (Rapport 2:20008 rev 3) 

9.2 DIMENSIONERANDE PARAMETRAR 

Dimensionerande värden på parametrarna i brottgränstillstånd, där ett lågt värde är 

dimensionerande, erhålls enligt 𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑀
∗ ƞ ∗ �̅� . 

ƞ ∗ �̅� är definierat som karakteristiskt värde. Där karakteristiska värden angetts erhålls 

dimensionerande värden enligt 𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑀
∗ 𝑋𝑘 . 

 

𝑋𝑑 Dimensionerande värde för respektive materialegenskap 

𝛾𝑀 Fast partialkoefficient 

ƞ Omräkningsfaktor 

�̅� Valt värderat medelvärde för respektive materialegenskap 

𝑋𝑘 Karakteristiskt värde 

 

Hänsyn till osäkerheter förknippade med jordens egenskaper och aktuell geokonstruktion görs 

genom omräkningsfaktorn, ƞ. För tunghet och elasticitetsmodul gäller omräkningsfaktor enligt 

nedan:  

Tunghet, ƞ = 1,0 

Elasticitetsmodul, ƞ = 1,0 

Omräkningsfaktorer för dränerad hållfasthet presenteras i Tabell 5 nedan. Angivna ƞ-faktorer 

gäller vid dimensionering av långsträckta sulor eller plattor för planerad byggnation för 

rubricerat projekt. 

 

Tabell 5. Delfaktorer, ƞ, 

Dränerad hållfasthet, Friktionsvinkel, ’ 

Delfaktor 

(ƞ1−ƞ8) 

Kvadratisk/rektangulär 

platta 

Långsträckt fundament 

 ƞ1×ƞ2×ƞ3

× ƞ4  
0,95 0,95 

 ƞ5×ƞ6 0,90 0,95 

 ƞ7×ƞ8 1,1 1,1 

 ƞ𝑻𝑶𝑻= 0,94 0,99 
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Den fasta partialkoefficienten, 𝛾𝑀, presenteras i Tabell 6 nedan. Vidare presenteras 

partialkoefficient, γrd , för osäkerhet i beräkningsmodell i Tabell 7. 

 

Tabell 6. Värde för den fasta partialkoefficienten, γM.  

Jordparameter Partialkoefficienten, 𝛾𝑀 Dimensionerande 

jordegenskaper 

Dränerad hållfasthet, ’k 𝛾’ =1,3 ’𝑑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [(tan’𝑘)/𝛾’] 

Elasticitetsmodul, Ek 𝛾𝐸 =1,0 𝐸𝑑 = 𝐸𝒌/𝛾𝐸 

Tunghet, k 𝛾𝛾 =1,0 𝛾𝑑 = 𝛾𝒌/𝛾𝛾   

 

 

Tabell 7. Partialkoefficienter, γrd , för osäkerhet i beräkningsmodell 

Beräkningsmodell 𝛾𝑟𝑑 

Bärighetsberäkning enligt allmänna bärighetsekvationen  1,0 

Bruksgränsdimensionering avseende sättningar  1,3 

Dimensionering m.h.t glidning 1,1 

 

Till parametrarna ovan gäller följande principer vid dimensionering: 

• Vid bruksgränsdimensionering skall hänsyn tas till pålastning pga. uppfyllnad av 

marknivå och avlastning pga. urschaktning. Den dimensionerande sättningsskillnaden 

mellan närliggande plattor ΔSd beräknas enligt kap 4.4.2.3 i ”IEG:s 

Tillämpningsdokument Plattgrundläggning Rapport 7:2008)”. 

• De hållfasthetsparametrarna som ska användas vid grundtrycksberäkning enligt 

allmänna bärighetsekvationen ska vara ett viktat medelvärde av de 

hållfasthetsegenskaperna som finns inom 3×plattbredden under grundläggningsnivån. 

 

Om utskiftning av jordar med lös lagringstäthet erfordras med hänsyn till differenssättningar ska 
Ƞ-faktorer för schakt och spont tas fram. 

 
Stödkonstruktioner beräknas enligt sponthandboken T18:1996 och TD Stödkonstruktioner. 

Horisontella tillskottslaster från angränsande byggnader bör beräknas enligt 2*Boussinesq. 

10 VIDARE UNDERSÖKNINGAR 

10.1 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Ytterligare geotekniska undersökningar bör utföras om planerad byggnation skiljer sig från 

preliminär bedömning i denna handling. Komplettering med t.ex. hejarsondering (Hfa) kan ge en 

noggrannare utvärdering av härledda värden. 

10.2 GRUNDVATTEN 

Ytterligare grundvattenmätningar bör utföras för att säkerhetsställa en dimensionerande 

grundvattennivå. 
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10.3 GEOTEKNISK UTREDNING 

Vidare geoteknisk utredning ska utföras om planerad byggnation skiljer sig från och inte kan 

likställas med förutsättningar enligt preliminär bedömning i denna handling. 

10.4 MILJÖTEKNISK UTREDNING 

Vid eventuell miljöklassificering av byggnaden bör radonmätning utföras inom området. 

11 KONTROLLER UNDER BYGGSKEDET 

Föreliggande PM ska nyttjas för vidare projektering. Vid upprättande av bygghandlingar då 

byggnaders eller anläggningars utformning är slutligt bestämda bör geotekniska uppgifter och 

rekommendationer uppdateras och möjligen kompletteras för att sedan inarbetas i den 

byggnadstekniska beskrivningen. Kontroll ska utföras enligt BFS 2011:10 EKS 8 § 13–16. 

 

Kontroll ska utföras så att de verkliga förhållandena överensstämmer med de förutsättningar 

projektering och dimensionering baserats på. Erforderliga åtgärder med anledning av 

konstaterade avvikelser ska fastställas. 

 

Schaktbottenkontroll ska utföras av geotekniker och resultatet ska dokumenteras. 

Packningskontroll ska utföras där packning och återfyllning kan komma att bli aktuell. 

 

Kontroll avseende grundvattenyta ska utföras utanför byggnader samt kontroll avseende 

eventuell avsänkning av grundvattenyta 0,5 m under schaktbotten. 



Skuggstudie 

Bilaga till detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola) 

Skuggstudien har tagits fram med 3D-modellprogrammet Sketchup. Syftet är att 

undersöka den skuggbildning som kan uppstå vi uppförande av förskola på 

fastigheten Moheda-Ryd 5:122. Förskolebyggnaden har i modellen fått 

byggnadshöjden 168 meter över nollplanet, vilket är den högsta byggnadshöjd 

som planförslaget medger. Marknivån är visualiserad utifrån höjdkurvor med 

ekvidistans 1 meter. Vegetation är inte inkluderad i 3D. Skuggstudien visar 

skuggbildning under olika klockslag under vår- och höstdagjämning (20 mars/23 

september) och under sommarsolståndet (21 juni).  

Vår och höstdagjämning (20 mars/23 september) 

 kl 09.00 

 
kl 13.00 

 kl 15.00 



 kl 17.00 

Sommarsolstånd (21 juni) 

 
kl 09.00 

  kl 13.00 

 kl 15.00 



 kl 17.00 

 kl 19.00 


	Försättsblad_Mohedaförskola
	Vad är DP_utökat förfarande
	Planbeskrivning Moheda förskola
	Checklista_behovsbedömning_DPMohedaförskola
	Bullerberäkning_DPMohedaförskola
	Geoteknik_ProjekteringsPM_DPMohedaförskola
	Skuggstudie_DPMohedaförskola

