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Sammanfattning
Bildningsnämnden har fått i uppdrag att undersöka fyra platser i de nordöstra delarna av
Oskarshamns tätort för att se om de kan vara aktuella att bygga en F-9 skola för drygt 900 elever
samt en tillhörande fullstor idrottshall. De fyra alternativen som beslutades utredas benämns
Repslagarhuset, Bomans, Länsmansängen och Havslätt. De två första alternativen har en befintlig
detaljplan som möjliggör skola på fastigheten medan de två andra alternativen medger ej skola i
befintlig detaljplan. Alternativen Länsmansängen och Havslätt är inte heller avstyckade utan tillhör
fastighet Kolberga 2:4 respektive Kolberga 2:1.
I rapportens andra kapitel preciseras olika utgångspunkter som är betydande för att kunna göra en
bedömning av de fyra alternativen. Dels är det definiering av platserna och antagande av
upptagningsområdena för anvisad skola. Dels är det rekommendationer och forskning kring behov av
yta vid en skola, elevers avstånd till skolan och skolskjuts, naturvärdesinventering samt
socioekonomiska förutsättningar. Utöver detta beskrivs även vilka intressegrupper som har
identifierats och rådfrågats i utredningsprocessen. De tre intressegrupperna som har involverats är
medarbetare inom grundskolan, barn och unga samt vårdnadshavare.
I det tredje kapitlet presenteras de fyra alternativen utifrån fastighetens förutsättning, avstånd för
elever till skolan inklusive påverkan på skolskjuts, trafikanalys, möjlighet till friyta och parkeringsyta,
möjlighet till blandad elevsammansättning samt hur intressegrupperna ser på respektive alternativ.
För att bedöma de fyra alternativen görs en analys i rapportens fjärde kapitel. Sex kriterier
fastställdes för att bedöma om det är möjligt att bygga en F-9 skola på respektive plats. Kriterierna
bedömer möjligheten till:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goda mark- och fastighetsförutsättningar
Elevers närhet till skola
En säker trafiksituation
God tillgång till yta för skolgård och parkering
Blandad elevsammansättning
Intressegruppers acceptans

I det avslutande kapitlet görs slutsatsen att alternativen Länsmansängen och Havslätt bedöms som
möjliga platser att utreda vidare för en F-9 skola enligt uppdragets definition. Alternativen
Repslagarhuset och Bomans bedöms däremot som mindre lämpliga. Av de två alternativ som
bedöms vara lämpliga att utreda vidare så förordar arbetsgruppen Länsmansängen. Därför föreslås
det, med hänsyn till de identifierade naturvärdena, att en grundlig geoteknisk undersökning och
dagvattenutredning genomförs på Länsmansängen så att identifiering av vilka förutsättningar som
finns på området för anlägga byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar med mera. Om det
visar sig finnas gynnsamma förutsättningar är nästa steg att planlägga området för skola.
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1 Uppdrag, bakgrund och organisation
1.1 Uppdrag – Inriktningsbeslut om utökad kapacitet i grundskolan
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 § 190 att bildningsnämnden får i uppdrag att undersöka
fyra platser inom ellipsen (se nedan) och att utreda om det är möjligt att på någon av de platserna
bygga en skola och idrottshall enligt de uppgifter som finns i Lokalutredningen 3.0 - Skola. I
undersökningen ska också framgå hur val av plats påverkar den nya skolans och Vallhallaskolans
framtida elevsammansättning, samt hur barn och ungas tillgång till fritidsaktiviteter påverkas.
Bildningsnämnden väljer fyra platser utifrån de förslag som samhällsbyggnadskontoret har tagit fram.
Vidare får bildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur barn, elever, vårdnadshavare och
medarbetare ska involveras i arbetet.

1.2 Bakgrund
I Lokalutredning 3.0 – Skola redovisades Oskarshamns kommuns behov av utökad kapacitet i
grundskolan. Under de senaste åren har justeringar på flera av kommunens grundskolor behövts
göras för att kunna inrymma de elever och klasser som finns. Justeringarna har gjorts i form av att
nyttja befintliga lokaler på annat vis än vad de var tänkta som, ombyggnationer i befintliga byggnader
eller hyra av angränsande lokaler alternativt hyra av mobila paviljonger. Även om det har gjorts
justeringar på skolorna så är befintliga lokaler begränsade. Främst gäller detta Norra skolan,
Vallhallaskolan och Kristinebergskolan i de centrala delarna av Oskarshamn. Med tanke på var
Oskarshamns kommun önskar att det byggs nya bostäder så kommer de tre nämnda skolorna med
största sannolikhet få ett fortsatt ökat elevunderlag. Vidare bedöms Norra skolan och Saltvikskolan
inte som ändamålsenliga ur bland annat lärpedagogiska, arbetsmiljömässiga eller ekonomiska
aspekter. Därför föreslog lokalutredningen att se över möjligheten för att bygga en ny F-9 skola med
kapacitet för mellan 900-975 elever i de centrala/nordöstra delarna av Oskarshamns centralort.
Förslaget innebar även att Norra skolan, Saltvikskolan och Vallhallaskolans åk 7-9 skulle avvecklas.
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Samhällsbyggnadskontoret tog fram åtta platser inom det angivna området där lämpligheten för att
bygga en ny F-9 skola skulle kunna undersökas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Havslätts camping
Väster om Gläntans förskola
Mellan Kokosnöten och Fallebo
Norra Länsmansängen
Mellan E22 och Norrtorn
Gamla Bomans (Solö 1)
Repslagarhuset (Hälsan 22)
Norr om Havslätts camping

Vid bildningsnämndens sammanträde 2020-12-02 § 90 beslutades det att de fyra platserna som
skulle utredas var Länsmansängen (4), Bohmans (6), Repslagarhuset (7) och Havslätt (8). Beslutet
innebar att de fyra platserna ska granskas utifrån att inrymma fem övergripande funktioner som en
framtida F-9 skola för drygt 900 elever behöver innehålla.






Lokaler för att bedriva undervisning i årskurs F-9.
Lokaler anpassade för fritidshemsverksamhet.
Fritidsgård för elever i årskurs 7 och uppåt.
Skolbibliotek.
Idrottshall med fullstora mått som både är anpassad efter grundskolans och det lokala
föreningslivets behov.

1.3 Organisation och arbetsgrupper
En ny F-9 skola för drygt 900 elever är en stor investering för Oskarshamns kommun och har stor
påverkan på hela samhället och därmed på flera av kommunens verksamheter. För att få till en
transparent process som kan ge en hållbar, väl förankrad och långsiktig lösning har det under
arbetets gång arrangerats parlamentariska forum där alla partier som är representerade i
Oskarshamns kommunfullmäktige har bjudits in till information och dialog. Ambitionen är att dessa
politiska forum även ska fortgå efter att denna utredning är klar.
En övergripande arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret
och bildningsförvaltningen skapades för att få till en samordning av utredningens olika delar.
Arbetsgruppen bestod av samhällsbyggnadschef Kristina Erlandsson, planchef Regina Laine, teknisk
chef Richard Bergquist, fastighetschef Susanne Kelly, bildningschef Lotta Lindgren, verksamhetschef
skola Peter Backhof samt organisationsstrateg Niclas Lundström (sammankallande). Utöver den
övergripande arbetsgruppen har medarbetare och konsulter på förvaltningsnivå arbetat med
utredningen utifrån respektive kompetensområde.
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2 Utgångspunkter
2.1 Precisering av platserna
Kartbilden nedan visar på var fastigheterna/områdena ligger – Repslagarhuset (1), Bomans (2),
Länsmansängen (3) och Havslätt (4). För alternativ 1 och 2 finns det en detaljplan som tillåter
skolverksamhet. I Bomans har även delar av fastigheten där nuvarande Norra skolan finns tagits med.
För alternativ 3 och 4 finns det inte någon färdig detaljplan. För dessa två områden finns ingen tydlig
fastighetsgräns utan föreslagen tomtmark är utifrån vad tjänstemännen som har deltagit i
utredningen ansett att det är lämpligt att placera en skola.

2.2 Antagande av upptagningsområden
Skollagen 9 kap 15 § beskriver vårdnadshavares rätt till att placera sina barn på önskad skola inom
kommunen. Om önskad placering medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skola nära hemmet åsidosätts ska dock kommunen placera eleven vid en annan skola. Som
utgångspunkt för skolvalet erbjuds eleven plats, anvisas, i en skola i närheten av sin bostadsadress.
Oskarshamns kommun tillämpar upptagningsområden utifrån aktuell skolskjutsorganisation, samt
elevernas relativa närhet. Upptagningsområdenas gränser kan variera mellan läsåren, beroende på
antal folkbokförda elever och mottagande skolors organisation och möjligheter till god fysisk
arbetsmiljö för eleverna och personalen. Långt ifrån alla elever går i den anvisade skolan utan har
valt och fått plats i andra skolor. En betydande majoritet av kommunens elever går i den skola som
de har blivit anvisade utifrån sin bostadsadress.
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För att kunna bedöma hur en ny skolas placering påverkar diverse faktorer har antaganden gjorts om
framtida elevupptagningsområden för skolorna som berörs. I stort bygger de antagna
upptagningsområdena på befintliga upptagningsområden för Saltvikskolan, Norra skolan och
Vallhallaskolan. Det som skiljer sig åt är att elever som bor i Södertorn och Åsa och som idag anvisas
idag till Kristinebergskolan istället föreslås anvisas till Vallhallaskolan i årskurs F-6 och till den nya
skolan i årskurs 7-9. Detta görs för att minska det förväntade elevantalet på Kristinebergskolan då
flera årskurser i skolan redan idag är fyllda samt att det förväntas en befolkningsökning i Kristineberg
med omnejd. En sådan förändring skulle även medföra att antalet skolskjutsberättigade elever
minskar med cirka 50 elever per år1.
Vidare föreslås att elever i Norrtorn anvisas till Vallhallaskolan i årskurs F-6 samt att elever som bor i
den norra delen av upptagningsområdet anvisas till den nya skolan under hela deras skolgång. På
kartbilden nedan beskrivs uppdelningen av upptagningsområdet för årskurs F-6, grönt område till
Vallhallaskolan och rött område till den nya skolan. För årskurs 7-9 anvisas samtliga elever till den
nya skolan.

Förslaget av upptagningsområden är långt ifrån hugget i sten men har varit tvunget att definieras så
att det går att tydliggöra vilka konsekvenser det blir av de olika skolplaceringsalternativen.

1

Elever som bor i Södertorn och Åsa anvisas vanligtvis till Kristinebergskolan. Vägen till skolan har bedömts ej
vara tillräckligt trafiksäker för elever i förskoleklass upp till årskurs 6 eftersom de är tvungna att korsa
Åsavägen. Oskarshamns kommun har löst detta genom att erbjuda skolskjuts till eleverna även om inte
avståndskravet mellan bostadsadress och skola uppfylls.
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2.3 Behov av yta
2.3.1 Inomhusyta
Hur stor yta som en framtida F-9 skola behöver ta i anspråk kan diskuteras. Göteborgs stad har till
exempel utgått från att varje barn i förskola och grundskola bör ha en inomhusyta (BOA) på 10
kvadratmeter2. Denna yta inkluderar således ytor för specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal,
storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, expedition och personalutrymmen. För en skola för
drygt 900 elever skulle det innebära en skolbyggnad på cirka 9 000 – 12 000 kvm.
Oskarshamns kommun har för närvarande enbart två fullstora idrottshallar vilket till viss del ställer
till det för kommunens föreningsliv. Vid ett byggande av en ny skola önskas därför att idrottshallen
som byggs ska vara av fullstora mått (40*20 m). Behovet av en stor hall krävs även för att det ska
kunna bedrivas undervisning i idrott och hälsa för drygt 900 elever. I skriften Framtidens idrottshall3
har ett konceptprogram tagits fram av fem stora idrottsförbund (Basketbollförbundet,
Gymnastikförbundet, Handbollsförbundet, Innebandyförbundet och Volleybollförbundet).
Konceptprogrammet syftar till framtida idrottshallar byggs på ett långsiktigt, hållbart, resurseffektivt
och fylla sin viktiga funktion i samhällsbyggandet. Enligt konceptprogrammet krävs det en hallyta på
46*32 m för att på bästa sätt tillfredsställa både idrottsföreningarnas och skolans behov. Genom att
sträva efter ett något längre och ett än mer bredare hallrum än dagens norm så uppstår många
mervärden. En hall med dessa mått klarar av en skola med undervisning i idrott för upp till 1200
elever. Oavsett om en ny idrottshall byggs enligt ovan beskrivet konceptprogram eller som en fullstor
hall krävs det en yta på mellan 2000 och 3000 kvm.
2.3.2 Friyta
Boverket för följande resonemang kopplat till friyta för barn i förskola och grundskola4.
Med ändamålsenlig verksamhet avses att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk
och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. Friytan bör inte
senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att ersättas med friyta med likvärdiga
möjligheter till varierande lek och utevistelse.
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan
per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 kvm per
barn i förskolan och 30 kvm per barn i grundskolan.
För en grundskola för drygt 900 är det därför rimligt att beräkna en skolgård eller anslutande ytor på
minst 27 000 kvm.

2

Ramprogram för förskole-/skolbyggnader – Lärmiljöer som inspirerar och stödjer lärandet. 2014, version 3.0
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/478c3907-1311-44a4-b1c2-1874b54c414a/Ramprogrammet+2014-0228.pdf?MOD=AJPERES
3
Framtidens idrottshall, https://whitearkitekter.com/se/forskning-utveckling/framtidens-idrottshall/
4
Friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor, https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/krav-pa-tomter/friyta-for-lek-ochutevistelse-for-forskolor-och-skolor/
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2.3.3 Parkeringsyta
En skola med drygt 900 elever och de tillkommande funktioner som har beskrivits ovan kan innebära
upp till 200 medarbetare av olika slag. Önskemål finns om en samlad parkering vilket betyder att ett
stort sammanhängande utrymme behövs för parkeringsplatser. Oskarshamns kommun har ingen
parkeringsnorm, men samhällsbyggnadskontoret brukar ange 0,9 per anställd/boende i de flesta
bygglovsärenden som de hanterar. Detta medför att det behövs minst 180 parkeringsplatser. En
sådan parkering behöver vara cirka 35*125 m vilket innebär en yta på 4375 kvm. Parkeringsytan
motsvarar Arenaparkeringen vid Döderhultsvägen.
2.3.4 Sammanlagd yta
Exakt hur stor tomt som behövs beror på hur skolan och idrottshallar byggs. Disponering av
verksamheternas lokaler (till exempel antal våningar på skolbyggnaden) påverkar behovet av
tomtyta. Men oavsett hur utformningen av en ny skola blir så kommer det krävas en tomtyta på cirka
40 000 kvm. Detta kan jämföras med Rödsleskolan som har en yta på 54 000 kvm.

2.4 Elevers avstånd till skolan och skolskjuts
I Boverkets skrift Skolans nya plats i staden5 förs resonemang kring avstånd mellan skolan och elevers
bostadsadresser. Planeringsmetoderna av skolplacering som var rådande när många av de nuvarande
svenska skolorna byggdes är till viss del inaktuella. På 1960- och 1970-talen var det till exempel
vanligt att bostadsgrannskapen dimensionerades efter hur många barn som behövdes för att driva
en låg- och mellanstadieskola. Efter att friskole- skolvalsreformen infördes 1992 är det inte lika lätt
för kommunerna att beräkna var eleverna kommer att gå i skola då valmöjligheten numer är
betydligt större. Dock är det fortfarande en betydande faktor för vårdnadshavare att deras barn har
nära till skolan, särskilt i de yngre årskurserna. Oskarshamn är inget undantag.
Var tredje år genomför Trafikverket en undersökning med föräldrar om deras barns skolväg. I den
senaste undersökningen från 2018 beskrevs elevers avstånd mellan bostadsadressen och skolan
enligt diagrammet nedan6.

5

Skolans nya plats i staden, https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/skolans-nyaplats-i-staden.pdf
6
Attitydundersökning Barns skolvägar 2018,
https://www.trafikverket.se/contentassets/799dec75057b45069c9621f395ac39ee/rapport-barns-skolvagar2018.pdf
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Rapporten visar på att ju yngre barn desto närmare skolan bor de. Av de allra yngsta, de som går på
lågstadiet, bor drygt två tredjedelar (69 %) inom två km från skolan.
Vikten av att ha nära till skolan för elever beskrivs i diverse globala och nationella målbilder. Bland
annat har regeringen satt upp transportpolitiska mål som säger att barn i större utsträckning ska
kunna förflytta sig på egen hand, utan att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem7.
Elever i grundskolan kan bli berättigade skolskjuts utifrån avstånd till skolan, trafikförhållanden,
funktionsvariation eller särskilda omständigheter. En klar majoritet av eleverna som beviljas
skolskjuts är utifrån kriteriet avstånd. I Oskarshamns kommun har vi följande avståndsregler mellan
bostad och anvisad skola.

Skolskjuts anordnas i form av att elever får busskort så att de kan åka med linjeförlagda busslinjer
eller särskild anordnad skolskjuts (det som i vanligt tal kallas skoltaxi). Oskarshamns kommun
beslutar vilka elever som är berättigade skolskjuts och därefter planeras skolskjutsturerna till största
del av Kalmar länstrafik. Linjetrafik och särskild anordnad skolskjuts har upphandlats av Kalmar
länstrafik, nuvarande avtal sträcker sig till 2027.
I Oskarshamns kommun rör det sig om cirka 850 elever i grundskolan som är beviljade skolskjuts
varje år. I de lägre årskurserna är andelen skolskjutsberättigade elever som dagligen använder
skolskjuts lägre än i de äldre årskurserna. Detta beror på att många av de yngre eleverna är inskrivna
på fritidshem8. Vanligtvis nyttjar dessa elever skolskjuts någon eller några dagar i veckan eller enbart
till skolan på morgonen.
Till Saltvikskolan och Norra skolan är det årligen cirka 30 elever per skola som är
skolskjutsberättigade. Till Vallhallaskolan är det cirka 90 elever som är skolskjutsberättigade.
Fördelningen av skolskjutseleverna på Vallhallaskolan är att cirka 35 går i årskurs 4-6 och cirka 55 går
i årskurs 7-9. Sammanlagt är det cirka 150 elever i befintligt upptagningsområde som har skolskjuts
årligen.
En majoritet av befintliga skolskjutseleverna som går på Saltvikskolan, Norra skolan och
Vallhallaskolan åker med linje 47 till och från skolan. Linje 47 sträcker sig från Skrikebo i norr till
centrum (Vallhallaskolan) i söder och passerar Saltvik, Mockebo och Kolberga. Linje 47 kommer även
fortsättningsvis vara den busslinje som kommer nyttjas av de flesta av skolskjutseleverna i ett
framtida upptagningsområde. Oavsett vilket platsalternativ det blir kommer inte linje 47’s sträckning
behöva ändras nämnvärt. Möjligtvis kan det bli aktuellt med fler avgångar och/eller större fordon.
Med ovan angivet upptagningsområde bedöms det heller inte behövas någon ny linje, oavsett vilket

7

Prop. 2008/09:93, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/03/prop.-20080993/
Elever är vanligtvis ej berättigade skolskjuts till eller från fritidshem utan enbart till och från förskoleklass,
grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.
8
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platsalternativ det blir. Antalet elever som åker särskilt anordnad skolskjuts kommer troligtvis
fortsätta vara i den omfattning som det är i dag. Variationen på hur många skolskjutsberättigade till
de olika platsalternativen kommer slå på hur många som kommer åka linjeförlagd buss, alltså
beviljade busskort9. I avsnitt 3, under respektive alternativ, beskrivs beräknad ökning eller minskning
av skolskjutsberättigade med linjeförlagd buss. Antalet elever med särskild anordnad skolskjuts
kommer inte påverkas.

2.5 Naturvärdesinventering
På områden som planeras att bebyggas krävs det en identifiering av lokala naturvärden och generella
biotopskydd. Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) kartlägger och
beskriver geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald.
Områdenas naturvärden bedöms på en fyrgradig skala enligt följande.





Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: störst positiv betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Bedömningen sker via två faktorer - art och biotop. Figuren nedan visar på bedömningsgrunden
utifrån en klassificeringsmatris.

För att ett område ska bli aktuellt att bebyggas krävs det, om inte några särskilda omständigheter
finns, att inga påtagliga, höga eller högsta naturvärden (klass 1-3) påträffas.
I denna utredning har två av de tilltänkta platserna naturvärdesinventerats – Länsmansängen och
Havslätt. I bilaga 1a och 1b finns den fullständiga naturvärdesinventeringen som har genomförts av

9

Ett skolkort (busskort) kostade läsåret 2020/2021 för höstterminen 2950 kr och vårterminen 3350 kr.
Skolkortet innebär att eleven har två resor per dag inom Oskarshamns kommun samtliga skoldagar.
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Enviro Planning AB. För de två redan detaljplanelagda fastigheterna har inte någon
naturvärdesinventering behövts göras.

2.6 Socioekonomiska förutsättningar
Som skolhuvudman behöver Oskarshamns kommun arbeta för att motverka risken för att
skolsegregation. Vid planering av en ny skola bör därför risken för segregation vara en viktig
parameter att ta hänsyn till, både på den nya skolan och de om tilliggande befintliga skolorna såsom
Vallhallaskolan. Nationellt sett har segregationen i skolan ökat de senaste 20 åren vilket har gjort att
Skolverket ser detta som ett av deras prioriterade områden10. De skriver att skolsegregationen
riskerar leda till att vissa skolor får stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och
förutsättningar.
I Oskarshamns kommun går en klar majoritet av eleverna i en kommunal skola utifrån
närhetsprincipen. I kommuner där det är på detta vis är det främst boendesegregationen som har
stor betydelse för eventuell skolsegregation11. Var någonstans en skola placeras och vilka
bostadsområden som är tänkta att anvisa elever från spelar därmed en viktig roll.
I bilaga 2 presenteras statistik för berörda områden som segregerande parametrar. Tre parametrar
belyses - hushållens ekonomiska standard och förvärvsarbete, utländsk bakgrund/svensk bakgrund
samt utbildningsbakgrund. Statistiken visar på att det finns tydliga skillnader mellan boende i det
tilltänkta upptagningsområdet. Störst skillnad är mellan boende i de södra och centrala delarna av
området (Södertorn och Åsa, Södra Centrum och Centrum) och boende i de norra delarna av
området (Norra delarna av Kolberga och Saltvik).

2.7 Identifierade intressegrupper
Tre viktiga intressegrupper identifierades tidigt i utredningsprocessen – medarbetare, barn och unga
samt vårdnadshavare. Dialogen med berörda intressegrupper har skett på olika vis för att på bästa
sätt få ta del av gruppernas tankar och idéer.
2.7.1 Medarbetare
Medarbetare verksamma inom grundskola och fritidshem bjöds in till två digitala dialogforum under
våren 2021. Till dessa forum var även berörda fackförbund samt representant från fritidsgårdarna
inbjudna. Sammanlagt deltog cirka tio medarbetare vid de bägge tillfällena. Utöver de dialogforum
som medarbetarna bjöds in till har information och dialog förts på grundskolans rektorskonferens vid
två tillfällen under våren 2021.
Vid dialogen med medarbetarna och rektorerna kom bland annat följande generella aspekter upp:


10

En framtida skola måste ge goda förutsättningar för elever att lära och utvecklas i - säkerhet,
trygghet och studiero men även närhet till natur.

Skolverket, https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriteradeomraden/skolsegregationen
11
Skolsegregation och skolval, IFAU Rapport 2015:5, https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05skolsegregation-och-skolval.pdf
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Viktigt med god tillgång till ytor, både inom- och utomhus, som gynnar kunskapsutveckling,
rörelse, lek och trygghet.
Goda trafiklösningar som skapar säkerhet för alla som ska till och från skolan.
En större och samlad skola kan ha många fördelar, bland annat ur kollegialt lärande och
resursmässiga skäl.
Viktigt att göra den nya skolan till en attraktiv arbetsplats med bland annat god fysisk
arbetsmiljö.
Viktigt med aktiva val i elevsammansättning och pedagogik för att motverka segregation på
samtliga berörda skolor.
Behov av en skola, fritidsgård och sporthall i de nordöstra delarna av Oskarshamns tätort.
Viktigt att skapa lokaler för idrott som möjliggör den utökade idrottsundervisningen i skolan
(tre klasser samtidigt).
Risker med att placera skolan i närhet av hamn, industrier och tung trafik.
Undvik en snabb och billig lösning utan satsa på en skola som håller i många år.

2.7.2 Barn och unga
För att ta del av barn och ungas tankar och idéer om en ny skola gjordes en barnkonsekvensanalys
där elever på Vallhallaskolan, Norra skolan och Saltvikskolan deltog. Bland annat kom följande
aspekter upp.





Viktigt med natur vid skolan, kul att klättra i berg och vara i skog (främst de yngsta uttrycker
detta).
Viktigt att skolvägen är säker och att cykelvägen är skild från övrig trafik.
Många av barnen upplever det viktigt att ha ”sin egen del”, egen korridor/våning och ingång.
Det känns tryggare och man blandas inte ihop så mycket uttrycker de.
Viktigt med stor skolgård och många olika saker att göra, för olika åldrar.

En sammanställning av barnkonsekvensanalys som genomfördes finns presenterad i bilaga 3.
Barnkonsekvensanalysens bilagor där mer detaljerad information är presenterad finns dock inte med
i denna rapport på grund av de innehåller personuppgifter.
2.7.3 Vårdnadshavare
Vårdnadshavarnas tankar och idéer togs in på två sätt, dels vid ett digitalt dialogforum den 11 mars
2021, dels via en enkät där frågor ställdes om de fyra platsalternativen.
Till dialogforumet bjöds föräldrarådsrepresentanter verksamma vid förskolor och skolor i det
tilltänkta upptagningsområdet. Vid mötet deltog sju representanter som samtliga kom från den norra
delen av Oskarshamns tätort. För att få en mer komplett bild skapades därför en enkät som skickades
ut via Unikum till vårdnadshavare på sju förskolor och fyra grundskolor. Frågorna som ställdes var
hur vårdnadshavarna ser på placeringen av skola på respektive plats samt barn och ungas möjlighet
till fritidsaktiviteter på platsen. Sammanlagt inkom 291 enkätsvar. I bilaga 4 beskrivs enkäten och
dess frågor. Det har inte gjorts någon kvantitativ analys av enkätsvaren då det bland annat var en
öppen enkät som inte kopplade svaren till några bakgrundsfaktorer eller kontroll av svarsfrekvens.
Syftet med att skicka ut enkäten var främst att få in öppna kommentarer kring de olika alternativen
som kunde belysa för- och nackdelar av platserna.

Sida 14 av 30

Några av de övergripande aspekterna som vårdnadshavarna tog upp i dialogforumet och enkäten var
följande.







Behov av goda och trafiksäkra gång- och cykelförbindelser samt bra trafiklösningar i
anslutning till skolan.
Positivt med en skola i närhet till naturområden.
Risker med att placera skolan i närhet av hamn, industrier och tung trafik.
Oro för vad en stor skola kommer medföra (till exempel otrygghet och osynlighet).
Förslag kom på att bevara, nyttja och komplettera befintliga skolor istället för att bygga helt
nytt.
Positivt att det satsas på barn och unga i Oskarshamns kommun.

3 Beskrivning av alternativen
I detta avsnitt beskrivs de fyra alternativen utifrån sex viktiga faktorer för om platserna är lämpliga
eller ej för att bygga en ny F-9 skola för drygt 900 elever.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastighetens förutsättning (samt naturvärdesinventering för alternativ 3 och 4).
Avstånd för elever till skolan inklusive skolskjuts
Trafikanalys
Möjlighet till friyta och parkeringsyta
Möjlighet till blandad elevsammansättning
Kommentarer från intressentgrupper

3.1 Repslagarhuset
Fastighet Hälsan 22 är alternativet som i denna utredning benämns som Repslagarhuset. Fastigheten
ligger i stadsdelen Malmen strax väster om Björngatan som räknas som norra infarten till tätorten.
Fastigheten är drygt 22 000 kvm och ägs idag av en privat aktör.
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3.1.1 Fastighetens förutsättningar
Befintlig huvudbyggnad är uppförd som sjukhus 1869 och övriga byggnader är byggda under mitten
av 1900-talet. För närvarande hyr Region Kalmar län delar av byggnaderna och är därmed den största
enskilda hyresgästen.
Befintlig byggnad lämpar sig inte för att bedriva skolverksamhet utan behöver i så fall till stor del
anpassas. I denna utredning har det inte gjorts någon djupare analys av om det går att få till en
ändamålsenlig ombyggnation eller möjlighet till att riva fastigheten. Samhällsbyggnadskontoret
bedömer dock det som mycket känsligt att riva eller göra omfattande ombyggnation av befintlig
byggnad även om den i dagsläget inte är skyddad.
Under våren 2021 beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus
på fastigheten. Två likadana flerbostadshus i fem våningar med en byggnadsarea om cirka 573 kvm
varje, placeras på den norra delen av fastigheten.
3.1.2 Avstånd för elever till skolan inklusive skolskjuts
Att placera en skola på Repslagarhuset skulle innebära att den troligtvis skulle vara utanför det
planerade upptagningsområdet för eleverna i årskurs F-6 (se avsnitt 2.2 gällande antagande av
upptagningsområden). Skolan skulle ligga i ett bostadsområde där eleverna i de yngre årskurserna
anvisas till Vallhallaskolan vilket kan bli en pedagogisk utmaning att förklara för elever och
vårdnadshavare.
Mindre än två tredjedelar, knappt 60 %, av eleverna som kommer att gå i årskurserna F-6 beräknas
bo inom två km avstånd från skolan. För elever i årskurs 7-9 kommer cirka fyra femtedelar bo inom
två km avstånd från skolan.
Om den nya skolan placeras vid Repslagarhuset beräknas cirka 100 elever i årskurs F-3 vara
skolskjutsberättigade, 50 elever i årskurs 4-6 samt 25 elever i årskurs 7-9. Samtidigt kommer det inte
avståndsmässigt vara några skolskjutsberättigade elever till Vallhallaskolan. Sammanlagt beräknas
det vara cirka 175 skolskjutsberättigade elever i upptagningsområdet vilket är cirka 25 fler än i
dagsläget.
3.1.3 Trafikanalys
En sammanställning av trafiksituationen runtom Repslagarhuset beskrivs i tabellen nedan. Norra
Fabriksgatan är en vältrafikerad gata med höga hastigheter på grund av gatans bredd och
utformning.
Punkt,
se bil 5
1
8
9
10
11
12

Gatunamn
Björngatan
Repslagaregatan
Garvaregatan
Norra Fabriksgatan
Björngatan
Norra Fabriksgatan

Antal
fordon/dygn
6063
1029
970
8890
10083
8343

Antal tung
trafik
303
10
0
436
192
743

Medelhastighet

Datum

50 km/h
Okänd
Ej mätt
56 km/h
34 km/h
47 km/h

2017-10
Okänd
2018-10
2018-10
2011-09
2019-05
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Enligt olycksstatistiken i Strada för området runt Repslagarhuset så har 28 olyckor inträffat de senast
tio åren. De flesta olyckorna har skett under arbets-/skoltid. Ingen olycka har bedömts varit allvarlig
och de flesta har varit singelolyckor.
I kartan nedan visas gång- och cykelvägar i närhet av Repslagarhuset. Det saknas tre gång- cykelvägar
som är färdiga men är inte inritade på kartan. Dessa är från Skeppsbron vid trafiksignalerna på Norra
Fabriksgatan till Norra Strandgatan, Repslagaregatan fram till korsning Garvaregatan samt Norra
Strandgatan vid Bohmans park.

Det vore svårt ur trafiksynpunkt att placera en ny skola vid Repslagahuset eftersom kringområdet är
för litet för att bygga nya in- och utfarter som är anpassade efter ändamålet. Möjligtvis kan diverse
parkeringsytor samt lämnings- och hämtningsplatser placeras vid nuvarande Norra skolan då det
finns gång- och cykeltunnlar mellan områdena. Tekniska kontoret anser dock inte att detta är
lämpligt då dessa ytor inte kommer vara i direkt anslutning till skolan vilket gör att de anvisade
ytorna inte kommer nyttjas i den utsträckning som man önskar.
3.1.4 Möjlighet till friyta och parkeringsyta
Tomten som Repslagarhuset finns på kommer att ha svårt att inrymma en F-9 skola, idrottshall och
de ytor som krävs för elevers friyta samt parkeringsytor. Detta då tomtytan idag är på 22 000 kvm
vilket är betydligt mindre än vad som krävs. Hur stor yta som kan bli aktuellt att bygga skola på är
även osäkert då lägenheter kommer byggas på del av fastigheten (se avsnitt 3.1.1).
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3.1.5 Möjlighet till blandad elevsammansättning
Repslagarhuset är det alternativ som ligger mest centralt och närhet till andra skolors
upptagningsområden. Detta ger ökade möjligheter till att ändra på elevsammansättningar genom att
ändra på tilltänkta upptagningsområden. Till exempel skulle elever från Gröndal och
Fredriksberg/Norrby kunna anvisas till skolan och ändå ha relativt nära till skolan (upp till 2,5 km).
3.1.6 Kommentarer från intressegrupper
Åsikterna från de olika intressegrupperna om alternativet Repslagarhuset är varken extremt positiva
eller negativa. Främst ställer man sig frågande till om det verkligen finns plats att bygga en ny F-9
skola med idrottshall etc på platsen. Upplevelsen är att det kommer bli mycket trångt och att det inte
kommer finnas tillräckligt med plats för skolgård eller parkeringsplatser. Dessutom är tillgången av
grönområden begränsad. Flera upplever även att trafiksituationen inte kommer vara tillräckligt säker
då det blir en ökad biltrafik i området med smala vägar som inte går att ändra på. En annan negativ
aspekt som tas upp är att skolan kommer vara nära Vallhallaskolan. Detta innebär att en relativt stor
grupp av elever alltid kommer ha långt till skolan. Att lägga skola, idrottshall och andra
fritidsaktiviteter centralt kommer vara negativt för de norra delarna av tätorten där detta saknas.
Det finns både negativa och positiva kommentarer om att behålla och bygga om befintliga lokaler
som finns på tomten. Flera ställer sig frågande till om det ens är möjligt att få riva byggnaden på
grund av dess ålder.
Bland de positiva kommentarerna som finns för Repslagarhuset är möjligheten att nyttja befintliga
lokaler på Norra skolan. Fastigheten är även centralt belägen och det finns redan etablerade
busshållplatser, gång- och cykelvägar i anslutning till platsen.

3.2 Bomans
Fastighet Solö 1 och de östra delarna av fastighet Manhem 2 är alternativet som i denna utredning
benämns som Bomans. Benämningen beror på att Bomans fanerfabrik har haft verksamhet i
fastighet Solö 1. Fastigheterna ligger i stadsdelarna Inre hamnen och Länsmansängen strax öster om
Björngatan som räknas som norra infarten till tätorten. Fastigheterna är drygt 14 000 kvm
tillsammans. Solö 1 ägs idag av en privat aktör medan Manhem 2 ägs av Oskarshamns kommun.
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3.2.1 Fastighetens förutsättningar
Den tänkta tomten vid Bomans består idag av delar Norra skolan (skolgård, idrottshall, fritidshem och
klassrum i paviljong), industribyggnad samt delar av Jungnergatan. Att skapa en skolfastighet på
denna yta krävs det bland annat att trafiken från Jungnergatan leds om. Möjligtvis går vissa av
skolbyggnaderna att behålla men nuvarande idrottshall räcker inte till. Samhällsbyggnadskontoret
har gjort bedömningen att det går att bebygga marken.
Ägaren till Solö 1 har sedan tidigare ställt sig intresserade till att eventuellt bygga skola på
fastigheten.
Då Bomans ligger i närheten av kemiindustrin Saft som klassas som en så kallad Sevesoanläggning12
kan det från Räddningstjänsten utgångspunkt finnas vissa tveksamheter till att bygga på vissa delar
av den tilltänkta fastigheten. Någon utredning ur detta perspektiv har inte gjorts men blir det aktuellt
att bygga en skola i området krävs det en djupare analys.
3.2.2 Avstånd för elever till skolan inklusive skolskjuts
Mindre än två tredjedelar, knappt 60 %, av eleverna som kommer att gå i årskurserna F-6 beräknas
bo inom två km avstånd från skolan. För elever i årskurs 7-9 kommer cirka fyra femtedelar bo inom
två km avstånd från skolan.
Om den nya skolan placeras vid Bomans beräknas cirka 100 elever i årskurs F-3 vara
skolskjutsberättigade, 50 elever i årskurs 4-6 samt 25 elever i årskurs 7-9. Samtidigt kommer det inte
avståndsmässigt vara några skolskjutsberättigade elever till Vallhallaskolan. Sammanlagt beräknas
det vara cirka 175 skolskjutsberättigade elever i upptagningsområdet vilket är cirka 25 fler än i
dagsläget.
3.2.3 Trafikanalys
En sammanställning av trafiksituationen runtom Bomans beskrivs i tabellen nedan. I punkt nummer
11 är antal fordon högt eftersom cirka 40 % av trafiken går mot rondellen vid Länsmansgatan. På
Norra Strandgatan är antal tung trafik ganska hög jämfört med andra gator, detta är på grund av
transporter till och från hamnen.
Punkt,
se bil 5
1
2
3
4
5
6
7
11

12

Gatunamn
Björngatan
Jungnergatan
Länsmansgatan
Norra Strandgatan
Pilgatan
Jungnergatan
Humleplan
Björngatan

Antal
fordon/dygn
6063
1190
6212
1740
1235
404
6178
10083

Antal tung
trafik
303
8
19
332
11
Ej mätt
12
192

Medelhastighet

Datum

50 km/h
okänd
35 km/h
41 km/h
32 km/h
Okänd
48 km/h
34 km/h

2017-10
Okänd före 2010
2016-09
2019-05
2015-06
Okänd före 2010
2016-09
2011-09

Sevesoanläggningar, https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/raddning-sakerhetkris/krisberedskap/krisinformation-till-allmanheten/sevesoanlaggningar/
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Enligt olycksstatistiken i Strada för området runt Bomans så har 15 olyckor inträffat de senast tio
åren. Ingen olycka har varit allvarlig och de flesta har varit singelolyckor.
En kartbild över gång- och cykelvägar vid Bomans finns under avsnittet 3.1.3.
Precis som för Repslagarhuset anser Tekniska kontoret att det vore olämpligt ur trafiksynpunkt att
placera en ny skola vid Bomans eftersom kringområdet är för litet för att bygga nya in- och utfarter
som är anpassade efter ändamålet. Möjligtvis kan diverse parkeringsytor samt lämnings- och
hämtningsplatser placeras vid nuvarande Norra skolan då det finns gång- och cykeltunnlar mellan
områdena. Tekniska kontoret anser dock inte att detta är lämpligt då dessa ytor inte kommer vara i
direkt anslutning till skolan vilket gör att de anvisade ytorna inte kommer nyttjas i den utsträckning
som man önskar.
3.2.4 Möjlighet till friyta och parkeringsyta
Den tilltänkta tomten som Bomans är tänkt på kommer att ha svårt att inrymma en F-9 skola och
idrottshall med de ytor som krävs för elevers friyta samt parkeringsytor. Detta då ytan beräknas vara
på drygt 14 000 kvm vilket är betydligt mindre än vad som krävs. Även om angränsande ytor tas i
anspråk, till exempel Länsmansängen kommer det vara svårt att få till tillräckliga friytor för drygt 900
elever i anslutning till de tilltänkta skolbyggnaderna.
3.2.5 Möjlighet till blandad elevsammansättning
Bomans ligger centralt och närhet till andra skolors upptagningsområden. Detta ger ökade
möjligheter till att ändra på elevsammansättningar genom att ändra på tilltänkta
upptagningsområden. Till exempelvis skulle elever från Gröndal och Fredriksberg/Norrby kunna
anvisas till skolan och ändå ha relativt nära till skolan (upp till 3 km).
3.2.6 Kommentarer från intressegrupper
Bomans är det alternativ som intressegrupperna har flest negativa kommentarer till. Främst tas
närheten till kemikalieindustri, hamnen, närhet till vatten, tung trafik och avsaknad av grönområden
upp som negativa faktorer. Utöver detta ställer man sig frågande till om det finns tillräckligt med yta
för skolgård.
Av de få positiva kommentarerna som tas upp så är det främst möjligheten att koppla ihop en
idrottshall och fritidsgård med de nya fritidsytorna som skapas i Norra hamnen.

3.3 Länsmansängen
Alternativ Länsmansängen är ett område som i dagsläget inte är detaljplanerat för skolverksamhet.
Området ligger på fastighet Kolberga 2:4. Tänkta fastighetsgränser i kartbilden nedan är enbart grovt
uppskattade och om alternativet ska utredas vidare behöver framtida fastighetsgränser tydliggöras.
Fastigheten ligger i stadsdelen Länsmansängen strax öster om Björngatan som räknas som norra
infarten till tätorten. Den uppskattade fastighetsmarken nedan är drygt 55 000 kvm och ägs av
Oskarshamns kommun.
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3.3.1 Fastighetens förutsättningar inklusive naturvärdesinventering
Området omgärdas av bostadshus och vägar. Miljön är till stora delar kuperad och domineras av
lövskog/lövdominerad blandskog med inslag av tallskog, åkermark, vattendrag och gång- och
cykelväg.
Vid en första naturvärdesinventering av de norra delarna av Länsmansängen identifierades
sammantaget åtta naturvärdesobjekt. Av dessa hade två högt naturvärde (klass 2), tre påtagligt
naturvärde (klass 3) samt tre visst naturvärde (klass 4). I området observerades 15 biotoper som
omfattas av det generella biotopskyddet – tolv odlingsrösen och tre öppna diken. Vidare noterades
några skyddsvärda träd i området såsom ek (jätteträd), ask, lind och al. Vid Länsmansängen
observerades även fyra rödlistade arter (ask, alm, tårticka och tallticka).

Då det undersökta området visade sig ha höga naturvärden bestämde arbetsgruppen att även
beställa en kompletterande naturvärdesinventering på den södra delen av Länsmansängen (utanför
det grönmarkerade området i kartbilden ovan). Den kompletterande naturvärdesinventeringen

Sida 21 av 30

visade på sammantaget fem identifierade naturvärdesobjekt. Av dessa hade ett högt naturvärde
(klass 2), två påtagligt naturvärde (klass 3) och två visst naturvärde (klass 4). Vidare identifierades sex
generella biotopskydd (fyra öppna diken och två odlingsrösen), fyra särskilt skyddsvärda träd samt
tre rödlistade (alm, ask och oxtungsvamp) och två fridlysta (ekoxe och hasselmus) arter.

De geologiska förutsättningarna för att bygga en skola på Länsmansängen har inte utretts närmare.
Om en skola ska placeras på området kommer det krävas en detaljerad utredning för att tydliga var
och hur det ska byggas. Området upplevs som sankt vilket bland annat synliggörs av skyfallsanalysen
på kartbilden nedan.

Maxvattendjup
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3.3.2 Avstånd för elever till skolan inklusive skolskjuts
Mindre än två tredjedelar, knappt 60 %, av eleverna som kommer att gå i årskurserna F-6 beräknas
bo inom två km avstånd från skolan. För elever i årskurs 7-9 kommer cirka fyra femtedelar bo inom
två km avstånd från skolan.
Om den nya skolan placeras vid Länsmansängen beräknas cirka 100 elever i årskurs F-3 vara
skolskjutsberättigade, 50 elever i årskurs 4-6 samt 25 elever i årskurs 7-9. Samtidigt kommer det inte
avståndsmässigt vara några skolskjutsberättigade elever till Vallhallaskolan. Sammanlagt beräknas
det vara cirka 175 skolskjutsberättigade elever i upptagningsområdet vilket är cirka 25 fler än i
dagsläget.
3.3.3 Trafikanalys
En sammanställning av trafiksituationen runtom Länsmansängen beskrivs i tabellen nedan.
Hastigheten överlag är lämplig. Björngatan och Länsmansgatan är huvudleder, därför är antalet
fordon höga jämfört med andra gator.
Punkt,
se bil 5
1
3
7
13
14
19

Gatunamn
Björngatan
Länsmansgatan
Humleplan
Scoutbergsvägen
Humlekärrshultsvägen
Parallellvägen

Antal
fordon/dygn
6063
6212
6178
299
785
876

Antal tung
trafik
303
19
12
1
5
4

Medelhastighet

Datum

50 km/h
35 km/h
48 km/h
41 km/h
39 km/h
Okänd

2017-10
2016-09
2016-09
2013-10
2013-10
Okänt

Enligt olycksstatistiken i Strada för området runt Länsmansängen så har fem olyckor inträffat de
senast tio åren. Ingen olycka har varit allvarlig och samtliga var singelolyckor.
En kartbild över gång- och cykelvägar vid Länsmansängen finns under avsnittet 3.1.3.
Tekniska kontoret anser att Länsmansängen är det alternativ som är mest lämpligt ur trafiksynpunkt.
Detta eftersom det ligger i ett lugnt och mindre trafikerat bostadsområde. Platsen ger även möjlighet
att bygga nya in- och utfarter samt busshållplatser och parkeringsplatser som lämpliga för
ändamålet.
3.3.4 Möjlighet till friyta och parkeringsyta
Föreslagen yta vid Länsmansängen ger gott om utrymme för skolbyggnader, idrottshall, skolgård och
parkeringsyta då den undersökta ytan är på cirka 55 000 kvm. Utöver den beräknade fastighetsytan
finns det gott om extra friyta i anslutning.
3.3.5 Möjlighet till blandad elevsammansättning
Länsmansängen ligger också relativt centralt vilket möjliggör att anvisa elever från intilliggande
upptagningsområde på liknande sätt som alternativen Repslagarhuset och Bomans.
3.3.6 Kommentarer från intressegrupper
Stora delar av intressegrupperna ställer sig positiv till en skola med idrottshall vid Länsmansängen.
Det som lyfts fram som positivt är att den är relativt centralt placerad i upptagningsområdet, det
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finns goda kommunikationsmöjligheter, närhet till grönområden och att platsen ligger avskilt från
stora vägar. En annan faktor som lyfts är att det finns god tillgång på yta för skolgård samt att
alternativet har goda förutsättningar till att få till en bra trafik- och parkeringssituation.
Av de negativa åsikterna som lyfts fram är att skolan kommer ligga långt från för en relativt stor
grupp elever i de yngre årskurserna. En del anser även att platsen ligger för långt från centrum och
det blir svårt för barnen som bor där att ta sig till skolan. Vidare ställer sig flera frågande till om
marken är så lämplig att bebygga då den är sank och ofta svämmar över.

3.4 Havslätt
Alternativ Havslätt är ett område som i dagsläget inte är detaljplanerat för skolverksamhet. Området
ligger på fastighet Kolberga 2:1. Tänkta fastighetsgränser i kartbilden nedan är enbart grovt
uppskattade och om alternativet ska utredas vidare behöver framtida fastighetsgränser tydliggöras.
Fastigheten ligger i stadsdelen Havslätt strax väster om Saltviksvägen och norr om Havslätts camping.
Den uppskattade fastighetsmarken nedan är knappt 60 000 kvm och ägs av Oskarshamns kommun.

3.4.1 Fastighetens förutsättningar inklusive naturvärdesinventering
Området är kuperat och domineras helt av tallskog. Del av området som har naturvärdesinventerats
används som äventyrsbana med olika stationer uppbyggda. Söder om området ligger bostadshus,
brukshudsklubb och camping.
Sammantaget identifierades ett naturvärdesobjekt på den undersökta marken i Havslätt. Detta hade
visst naturvärde (klass 4).
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Inga generella biotopskydd eller särskilt skyddsvärda träd noterades inom det undersökta området.
Vid naturvärdesinventeringen noterades det heller inga rödlistade eller fridlysta arter i Havslätt.
De geologiska förutsättningarna för att bygga en skola vid Havslätt har inte utretts närmare. Om en
skola ska placeras på området kommer det krävas en detaljerad utredning för att tydliga var och hur
det ska byggas. Området är kuperat, dock bedöms inte omfattande områden som sanka vilket bland
annat synliggörs av skyfallsanalysen på kartbilden nedan.

Maxvattendjup
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3.4.2 Avstånd för elever till skolan inklusive skolskjuts
Cirka tre fjärdedelar av eleverna som kommer att gå i årskurserna F-6 beräknas bo inom 2 km
avstånd från skolan. Däremot är det enbart cirka en tredjedel av högstadieeleverna som kommer bo
inom 2 km avstånd från skolan.
Om den nya skolan placeras vid Havslätt beräknas cirka 60 elever i årskurs F-3 vara
skolskjutsberättigade, 15 elever i årskurs 4-6 samt 15 elever i årskurs 7-9. Samtidigt kommer det inte
avståndsmässigt vara några skolskjutsberättigade elever till Vallhallaskolan. Sammanlagt beräknas
det vara cirka 90 skolskjutsberättigade elever i upptagningsområdet vilket är cirka 60 färre än i
dagsläget.
3.4.3 Trafikanalys
En sammanställning av trafiksituationen runtom Havslätt beskrivs i tabellen nedan. Hastigheten på
Saltviksvägen är hög år 2012, efter det har hastigheten inte blivit mätt. Revidering av
hastighetsgränserna har gjorts efter 2012. Idag är hastighetsbegränsningen 60 km/h men om en ny
skola placeras i området sänks hastigheten.
Punkt,
se bil 5
15
16
17
18

Gatunamn
Långrevsgatan
Långrevsgatan
Kolbergavägen
Saltviksvägen

Antal
fordon/dygn
310
150
2882
2000

Antal tung
trafik
4
0
110
2

Medelhastighet

Datum

24 km/h
34 km/h
44 km/h
64 km/h

2011-11
2011-11
2018-05
2012-09

Enligt olycksstatistiken i Strada för området runt Havslätt så har elva olyckor inträffat de senast tio
åren. Ingen olycka har varit allvarlig och de flesta var singelolyckor.
Tekniska kontoret bedömer Havslättsalternativet som mindre lämpligt ur trafiksynpunkt. Främst
beror det på att den redan idag vältrafikerade Kolbergavägen kommer att belastas än mer. Vidare är
hastigheten på Saltviksvägen förbi den tilltänkta skolan hög. Mätningen på över 60 km/h gjordes före
hastighetsgränsen höjdes till 60 km/h. Om en skola placeras längs Saltviksvägen kommer kommunen
med största sannolikhet att behöva åtgärda trafikplatsen längs E22 vid Glabo. Trafiksituationen längs
Kolbergavägen/Saltviksvägen ut till trafikplats Glabo kommer troligtvis ändå behöva göras något åt
när nya detaljplaner i de norra delarna av tätorten antas.
3.4.4 Möjlighet till friyta och parkeringsyta
Föreslagen yta vid Havslätt ger gott om utrymme för skolbyggnader, idrottshall, skolgård och
parkeringsyta då den undersökta ytan är på cirka 60 000 kvm. Utöver den beräknade fastighetsytan
finns det gott om extra friyta i anslutning.
3.4.5 Möjlighet till blandad elevsammansättning
Havslätt är det alternativ som ger sämst förutsättningar för en blandad elevsammansättning.
Platsalternativet ligger längst ifrån de områden i upptagningsområdet som har sämsta
socioekonomiska förutsättningarna. En uppenbar risk är att många elever i högstadiet som bor i
Södertorn och de centrala delarna av Oskarshamn kommer söka sig till Kristinebergskolan som ligger
betydligt närmare. Om det inte finns plats Kristinebergskolan för dessa elever kan en ökad
skolfrånvaro bli fallet.
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3.4.6 Kommentarer från intressegrupper
Åsikterna om Havslätt är polariserade vilket främst påverkas av var i upptagningsområdet man bor.
Av boende i de norra delarna så är det främst positiva åsikter som lyfts för detta alternativ. Bland
annat lyfts fördelar kring närhet till natur och grönområden samt att det finns stora ytor att tillgå.
Vidare lyfts det att skolan i så fall kommer ligga centralt i upptagningsområdet, i alla fall för elever i
årskurs F-6. Flera lyfter även upp att det vore positivt för den norra delen av tätorten att få en stor
idrottshall vilket skulle medföra att fler föreningar kommer ha sin verksamhet där.
Bland de negativa kommentarerna som kommer gällande Havslätt är att det kommer påverka
trafiksituationen i Kolberga negativt och att skolan kommer ligga ”åt fel håll” för många elever.
Vidare lyfts att det blir minskad flexibilitet i elevunderlaget och att risken för segregation kommer
vara stor. Många av de äldre eleverna kommer inte känna att det är deras skola. Flera ställer sig
också tveksamma till Havslätt då det troligtvis kommer innebära mycket markarbeten att bygga en
skola där samt att naturområden kommer förstöras.

4 Analys av alternativen
I föregående kapitel beskrevs de fyra alternativens förutsättningar utifrån de faktorer som anses är
viktiga i valet av plats. I detta kapitel görs en sammanställning och analys av möjligheterna att bygga
en F-9 skola för drygt 900 elever. Sex kriterier har ställts upp varav två även är uppdelade utifrån om
det gäller årskurs F-6 eller 7-9. Kriterierna är följande:
1. Möjlighet till goda mark- och fastighetsförutsättningar. Faktorer som inverkar är om det går
att bygga på avsedd plats med tanke på nuvarande bebyggelse och samt bedömning av
naturvärden
2. Möjlighet till elevers närhet till skola, uppdelat på a) F-6 och b) 7-9. Faktorer som påverkar är
beräknat avstånd till skolan för elever samt hur många som bedöms bli skolskjutsberättigade.
3. Möjlighet till en säker trafiksituation vid platsen. Faktorer som påverkar nuvarande trafikoch vägsituation vid platserna samt hur en ny skola skulle påverka infrastrukturen.
4. Möjlighet till yta för skolgård och parkering. Faktorer som påverkar är tillgänglig yta på
platsen.
5. Möjlighet till blandad elevsammansättning. Faktorer som påverkar är möjligheten att blanda
elever från olika socioekonomiska förutsättningar på ett naturligt sätt.
6. Möjlighet till intressegruppers acceptans, uppdelat på a) F-6 och b) 7-9. Faktorer som
påverkar är barn och ungas, medarbetares och vårdnadshavares syn på att bygga en skola på
platsen.

4.1 Repslagarhuset
Möjligheten att bygga en F-9 skola på fastigheten som alternativ Repslagarhuset utgör bedöms vara
begränsade utifrån en majoritet av de sex definierade kriterierna.
1. Möjlighet till goda mark- och fastighetsförutsättningar: Begränsad möjlighet till uppfyllelse
då bland annat fastigheten ägs av en privat aktör. Huvudbyggnaden är ett gammalt och
välkänt hus och det finns många i Oskarshamns som önskar att byggnaden ska finnas kvar.
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2.

3.

4.

5.

6.

Om byggnaden ska behållas kommer det vara svår att anpassa den till de krav och
förväntningar som idag ställs pedagogisk verksamhet.
a) Möjlighet till elevers närhet till F-6 skola: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då det är en
relativt stor grupp, cirka 40 %, av eleverna i de yngre årskurserna som kommer ha mer än
2 km till skolan. En skola vid Repslagarhuset skulle också innebära att skolan skulle ligga
utanför upptagningsområdet för elever i årskurs F-6. Det skulle bland annat innebära att F-6
eleverna som bor i området vid Repslagarhuset skulle tillhöra Vallhallaskolan. Vidare skulle
det innebära en viss ökning av antalet skolskjutsberättigade elever jämfört skolskjuts till
befintliga skolor. Den sammanlagda andelen skolskjutsberättigade i kommunen kommer
dock bli mindre eftersom elever i Södertorn och Åsa inte längre kommer ha skolskjuts till
Kristinebergskolan.
b) Möjlighet till elevers närhet till 7-9 skola: God möjlighet till uppfyllelse då skolan ligger
relativt centralt i upptagningsområdet för de äldre årskurserna. Cirka 80 % av eleverna bor
inom 2 km från skolan. Antalet berättigade skolskjutselever bedöms vara ungefär lika många
som åker skolskjuts till befintliga skolor.
Möjlighet till en säker trafiksituation vid platsen: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då
bland annat kringområdet är för litet för att bygga nya in- och utfarter som är anpassade
efter ändamålet.
Möjlighet till yta för skolgård och parkering: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då
fastighetens yta är på cirka 22 000 kvm vilket är betydligt mindre än vad som krävs för en
skola med cirka 900 elever. På fastigheten har även bygglov beviljats för två flerfamiljshus
vilket innebär att tomtytan för en eventuell skola begränsas ytterligare.
Möjlighet till blandad elevsammansättning: Goda möjligheter till uppfyllelse då placeringen
ligger centralt och i närheten av andra upptagningsområden vilket ökar flexibiliteten att
anpassa elevgrupper från olika bostadsområden.
a) Möjlighet till åk F-6 elevers intressegruppers acceptans: Begränsad möjlighet till
uppfyllelse då det kommer vara svårt att åtgärda behov och önskemål som
intressegrupperna har om närhet till skola, storlek på skolgård och trafiksäkerhet.
b) Möjlighet till åk 7-9 elevers intressegruppers acceptans: Det finns möjlighet till acceptans
från intressegrupper då behov och önskemål om närhet till skola, storlek på skolgård och
trafiksäkerhet är något lägre för den äldre elevgruppen jämfört med elever i låg- och
mellanstadium.

4.2 Bomans
Möjligheten att bygga en F-9 skola på fastigheten som alternativ Bomans utgör bedöms vara
begränsade utifrån en majoritet av de sex definierade kriterierna.
1. Möjlighet till goda mark- och fastighetsförutsättningar: Möjlighet till uppfyllelse då
fastighetsägaren ställer sig positiv till att bygga en skola på området samt att bedömningen
gällande tomt- och markförhållandena är positiva. Dock finns det tveksamheter platsen på
grund av att den ligger i närheten av en så kallad Sevesoanläggning.
2. a) Möjlighet till elevers närhet till F-6 skola: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då det är en
relativt stor grupp, cirka 40 %, av eleverna i de yngre årskurserna som kommer ha mer än
2 km till skolan. Vidare skulle det innebära en viss ökning av antalet skolskjutsberättigade
elever jämfört skolskjuts till befintliga skolor. Den sammanlagda andelen
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skolskjutsberättigade i kommunen kommer dock bli mindre eftersom elever i Södertorn och
Åsa inte längre kommer ha skolskjuts till Kristinebergskolan.
b) Möjlighet till elevers närhet till 7-9 skola: God möjlighet till uppfyllelse då skolan ligger
relativt centralt i upptagningsområdet för de äldre årskurserna. Cirka 80 % av eleverna bor
inom 2 km från skolan. Antalet berättigade skolskjutselever bedöms vara ungefär lika många
som åker skolskjuts till befintliga skolor.
Möjlighet till en säker trafiksituation vid platsen: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då
bland annat kringområdet är för litet för att bygga nya in- och utfarter som är anpassade
efter ändamålet.
Möjlighet till yta för skolgård och parkering: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då
fastighetens yta är på drygt 14 000 kvm vilket är betydligt mindre än vad som krävs för en
skola med cirka 900 elever. Även om det går att ta ytor i närhet i anspråk till skolgård och
parkering, till exempel vid norra kajområdet eller Länsmansängen, blir de inte i direkt
anslutning vilket medför att det inte blir naturligt att nyttja dessa ytor.
Möjlighet till blandad elevsammansättning: Goda möjligheter till uppfyllelse då placeringen
ligger centralt och i närheten av andra upptagningsområden vilket ökar flexibiliteten att
anpassa elevgrupper från olika bostadsområden.
a) Möjlighet till åk F-6 elevers intressegruppers acceptans: Begränsad möjlighet till
uppfyllelse då det kommer vara svårt att åtgärda behov och önskemål som
intressegrupperna har om närhet till skola, storlek på skolgård och trafiksäkerhet. Vidare har
det uppkommit starka åsikter kring att fastigheten ligger nära en stor kemiindustri och
hamnområdet.
b) Möjlighet till åk 7-9 elevers intressegruppers acceptans: Begränsad möjlighet till
uppfyllelse då det kommer vara svårt att åtgärda intressegruppernas farhågor kring att
skolan kommer ligga nära en stor kemiindustri och hamnområdet.

4.3 Länsmansängen
Möjligheten att bygga en F-9 skola på fastigheten som alternativ Länsmansängen utgör bedöms vara
aktuellt utifrån att en majoritet av definierade kriterierna har visat sig vara gynnsamma.
1. Möjlighet till goda mark- och fastighetsförutsättningar: Begränsad möjlighet till uppfyllelse
då naturvärdesinventeringen har visat på höga naturvärden runtom på hela Länsmansängen.
En ändrad detaljplan som medger skolverksamhet på området kommer med största
sannolikhet överklagas.
2. a) Möjlighet till elevers närhet till F-6 skola: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då det är en
relativt stor grupp, cirka 40 %, av eleverna i de yngre årskurserna som kommer ha mer än
2 km till skolan. Vidare skulle det innebära en viss ökning av antalet skolskjutsberättigade
elever jämfört skolskjuts till befintliga skolor. Den sammanlagda andelen
skolskjutsberättigade i kommunen kommer dock bli mindre eftersom elever i Södertorn och
Åsa inte längre kommer ha skolskjuts till Kristinebergskolan.
b) Möjlighet till elevers närhet till 7-9 skola: God möjlighet till uppfyllelse då skolan ligger
relativt centralt i upptagningsområdet för de äldre årskurserna. Cirka 80 % av eleverna bor
inom 2 km från skolan. Antalet berättigade skolskjutselever bedöms vara ungefär lika många
som åker skolskjuts till befintliga skolor.
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3. Möjlighet till en säker trafiksituation vid platsen: Goda möjligheter till uppfyllelse då
planerad anslutning av bil- och busstrafiktrafik ligger i ett lugnt och mindre trafikerat
bostadsområde. Platsen ger även möjlighet att bygga nya in- och utfarter samt
busshållplatser och parkeringsplatser som lämpliga för ändamålet.
4. Möjlighet till yta för skolgård och parkering: Goda möjligheter till uppfyllelse då den
uppskattade fastighetsmarken är drygt 55 000 kvm och ligger i anslutning till ett grönområde
som är än större. Ytan möjliggör goda förutsättningar för en skolgård med rekommenderad
friyta samt utrymme för parkering och hållplatser. Däremot är möjligheten till tillräcklig yta
begränsad då hänsyn ska tas till naturvärdesinventeringen. På hela Länsmansängsområdet
bedöms cirka 40 000 kvm vara acceptabla att använda då övriga delar har höga eller mycket
höga naturvärden.
5. Möjlighet till blandad elevsammansättning: Goda möjligheter till uppfyllelse då placeringen
ligger centralt och i närheten av andra upptagningsområden vilket ökar flexibiliteten att
anpassa elevgrupper från olika bostadsområden.
6. a) Möjlighet till åk F-6 elevers intressegruppers acceptans: Det finns möjlighet till acceptans
från intressegrupper då behov och önskemål som intressegrupperna har om storlek på
skolgård, närhet till grönområden samt trafiksäkerhet kan tillgodoses. Till stor del kommer
även avstånd till skolan upplevas som acceptabelt.
b) Möjlighet till åk 7-9 elevers intressegruppers acceptans: Goda möjligheter till acceptans
från intressegrupper då behov och önskemål om närhet till skola, storlek på skolgård och
trafiksituationen går att lösa.

4.4 Havslätt
Möjligheten att bygga en F-9 skola på fastigheten som alternativ Havslätt utgör bedöms vara aktuellt
utifrån att en majoritet av definierade kriterierna har visat sig vara gynnsamma.
1. Möjlighet till goda mark- och fastighetsförutsättningar: Goda möjligheter till uppfyllelse då
naturvärdesinventeringen inte visar på några särskilt skyddsvärda växter eller arter på
undersökt område. Möjligheten att anpassa fastighetens placering är gynnsam då det finns
stor yta att tillgå.
2. a) Möjlighet till elevers närhet till F-6 skola: Goda möjligheter till uppfyllelse då cirka tre
fjärdedelar av beräknad elevgrupp kommer bo inom 2 km. Antalet skolskjutsberättigade
elever kommer minskas jämfört med skolskjuts till befintliga skolor.
b) Möjlighet till elevers närhet till 7-9 skola: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då enbart
cirka en tredjedel av högstadieeleverna som kommer bo inom 2 km avstånd från skolan.
Antalet berättigade skolskjutselever bedöms dock inte öka jämfört med till befintliga skolor.
3. Möjlighet till en säker trafiksituation vid platsen: Begränsad möjlighet till uppfyllelse främst
på grund av att Kolbergavägen redan idag är vältrafikerad samt att det troligtvis kommer
krävas att trafikplatsen längs E22 vid Glabo behöver åtgärdas. Dock är förutsättningarna att
få till en trafiksäker anslutning till en skola gynnsam.
4. Möjlighet till yta för skolgård och parkering: Goda möjligheter till uppfyllelse då den
uppskattade fastighetsmarken är cirka 60 000 kvm och ligger i anslutning till ett grönområde
som är betydligt större. Ytan möjliggör goda förutsättningar för en skolgård med
rekommenderad friyta samt utrymme för parkering och hållplatser.
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5. Möjlighet till blandad elevsammansättning: Begränsad möjlighet till uppfyllelse då platsen
ligger längre från socioekonomiska svaga områden jämfört med de övriga tre alternativen.
6. a) Möjlighet till åk F-6 elevers intressegruppers acceptans: Goda möjligheter till acceptans
från intressegrupper då behov och önskemål om närhet till skola, storlek på skolgård, närhet
till grönområden och trafiksituationen vid skolan går att lösa.
b) Möjlighet till åk 7-9 elevers intressegruppers acceptans: Begränsad möjlighet till
uppfyllelse då det är en relativt stor andel av eleverna i det angivna upptagningsområdet
som upplever att de bor långt från platsen.

5 Slutsats
Med utgångspunkt från de sex kriterierna bedöms alternativen Länsmansängen och Havslätt som
lämpliga att utreda vidare som plats för en ny F-9 skola för drygt 900 elever. För att något av dessa
alternativ ska bli aktuellt krävs det dock kompensatoriska åtgärder för att hantera de kriterier som
har bedömts ha begränsade möjligheter. Alternativen Repslagarhuset och Bomans bedöms däremot
som mindre lämpliga platser att bygga en skola på i den omfattning som fastslogs i
utredningsuppdraget. Bedömningen görs främst utifrån alternativens begränsade yta samt
svårigheter att få till goda trafiklösningar vid dessa platser.
Av de två alternativ som bedöms vara lämpliga att utreda vidare så förordar arbetsgruppen
Länsmansängen. Detta alternativ värderas ha flest fördelar, bland annat med avseende…






på det centrala läget i det tilltänkta upptagningsområdet.
möjligheten till att skapa en god och säker trafiksituation vid platsen.
möjligheten att inrymma de byggnader, skolgård och parkeringsplatser som krävs.
möjligheten till en blandad elevsammansättning.
en god acceptans från olika intressegrupper.

Det som talar emot Länsmansängen är främst de höga naturvärdena som har identifierats på
området. För att alternativet ska vara aktuellt krävs det en detaljerad plan för hur vi kan bevara eller
kompensera för de höga naturvärdena och samtidigt kunna parera in en skola på området. Då stora
delar av området bedöms som sankt krävs det även omfattande geotekniska undersökningar för att
kunna bedöma byggkostnaderna samt hur dagvattnet ska hanteras.
Arbetsgruppen föreslår som nästa steg i arbetet med att utöka kapaciteten i Oskarshamns
grundskolor genomföra en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på
Länsmansängen. Utredningen behöver, med hänsyn till de identifierade naturvärdena, ta reda vilka
förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar med
mera på området. Om det visar sig finnas gynnsamma förutsättningar är nästa steg att planlägga
området för skola.
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En naturvärdesinventering har utförts inom fastigheterna inom Kolberga 2:1 och 2:4, Oskarshamns kommun. Sammantaget identifierades nio naturvärdesobjekt. Av dessa hade två högt naturvärde
(klass 2), tre påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra visst naturvärde
(klass 4). Åtta av nio naturvärdesobjekt noterades för Kolberga 2:4
(Länsmansängen) medan ett objekt med visst naturvärde utgjorde
Kolberga 2:1 (Havslätt). Inom Länsmansängen observerades även
flera generella biotopskydd, fyra rödlistade arter samt särskilt
skyddsvärda träd.
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1 Inledning
Oskarshamns kommun utreder lokaliseringen av en ny grundskola och två
områden har identifierats i norra delen av staden för fortsatt utredning: fastigheterna Kolberga 2:1 (Havslätt) och Kolberga 2:4 (Länsmansängen) (figur 1).
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Oskarshamns kommun att genomföra
en naturvärdesinventering inom fastigheterna. Naturvärdesinventeringen avser att identifiera lokala naturvärden och generella biotopskydd samt verka
som underlag för fortsatt utredningsarbete. Områdena utgör tillsammans ca
13 ha.

Figur 1. Inventeringsområdena Kolberga 2:1 (övre) och Kolberga 2:4 (undre), Oskarshamns
kommun. Områdena omfattar sammantaget ca 13 ha.
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2 Metod
2.1 Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) kartlägger och beskriver geografiska områden i landskapet som är av positiv
betydelse för biologisk mångfald. Dessa avgränsade geografiska områden
naturvärdesbedöms på en fyrgradig skala enlig följande (se också box 1):
◆

Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: störst positiv betydelse för biologisk
mångfald.

◆

Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk
mångfald.

◆

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för
biologisk mångfald.

◆

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk
mångfald.

Vilken naturvärdesklass ett område får bedöms utifrån kombinationen av de
två bedömningsgrunderna art och biotop (figur 2). Artvärdet baseras på områdets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av naturvårdsarter som är ett samlingsnamn för skyddade arter, rödlistade arter (NT),
hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, ansvarsarter och signalarter (Nitare
2005). Biotopvärdet baseras på biotopkvalitéer och på biotopens sällsynthet
och hotstatus. Läs mer om bedömningsgrunderna i SS 199000:2014.

Figur 2. Bedömningsgrunden
för artvärdet och biotopvärdet leder till en viss naturvärdesklass. Bild efter SS
199000:2014.
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Tillägg till NVI
Naturvärdesinventeringen i denna rapport har utförts enligt bedömningsgrunder för Svensk standard (SS 199000:2014) och följande delar har ingått:
◆

NVI fältnivå (4.3 SIS standard)

◆

Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)

◆

Tillägg: Naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard)

◆

Tillägg: Generella biotopskydd (4.5.2 SIS standard)

◆

Tillägg: Värdeelement (4.5.4 SIS standard)

◆

Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard)

Naturvärdesobjekt presenteras både på karta och i form av korta textbeskrivningar samt foton under avsnitt 3. Naturvårdsarter, i de fall de förekommer,
redovisas på karta och i text (3.5), samt rapporteras till Artportalen.
Fältinventeringen utfördes 19 maj 2021 av biologen Dennis Jonason, EnviroPlanning AB. Koordinatsystemet som använts är SWEREF 99 16 30. Kartor har
tillverkats i Qgis version 3.10.1 och GIS-skikten levereras i originalformat
(.shp).

Box 1. Beskrivning av naturvärdesklasser
Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt
högt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett
stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter.
Flera biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en
hotad Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR 199001:2014) blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med
svenska förhållanden som referens.
Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt biotopvärde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö
för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än omgivande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en
Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 199001:2014)) blir biotopvärdet påtagligt.
Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotopvärde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade
arter eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på platsen.
Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst
artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa enstaka naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.
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2.2 Värdeelement
Värdeelement är element av särskild betydelse för inventeringsområdets naturvärden. Nedanstående värdeelement är sådana som koordinatsätts och
presenteras på karta, medan övriga värdeelement som noteras beskrivs i text
under respektive naturvärdesobjekt.
◆

Särskilt skyddsvärda träd enligt naturvårdsverkets definition1

◆

Småvatten

2.3 Skyddsvärda arter och naturvårdsarter
Med skyddsvärda arter menas i denna rapport arter som är skyddade enligt
artskyddsförordningen (ASF 2007:845) och/eller upptagna i den nationella
rödlistan över hotade arter (SLU Artdatabanken 2020) (figur 3).
Med naturvårdsarter menas de arter som ingår i standarden, det vill säga arter som indikerar att ett område har ett högt naturvärde samt arter som i sig
själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. I begreppet naturvårdsarter inkluderas, förutom skyddsvärda arter, även typiska arter, ansvarsarter och signalarter.
Artskyddsförordningen inbegriper fridlysning, vilket kan ha en något varierande innebörd beroende på art i fråga och del av landet. Fridlysta växter, lavar och mossor får enligt lag inte plockas, grävas upp eller på annat sätt skadas. Lokala undantag finns för exempelvis gullviva, blåsippa och lummerarter
som ofta får plockas, dock inte grävas upp eller plockas till försäljning. Fridlysta djur är förbjudna att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in. Detta
gäller även fåglars bon och ägg samt kräldjurs, groddjurs och ryggradslösa
djurs ägg, rom, larver och bon, även om så sker oavsiktligt. Undantag finns för
vanlig padda, vanlig groda och åkergroda vars rom får samlas in för utvecklingsstudier, om de senare återförs till samma plats (Naturvårdsverket, 2009).
Rödlistning medför inte per automatik något artskydd utan är enbart en bedömning av utdöenderisk. Däremot utgör rödlistan beslutsunderlag för om en
art behöver skyddas genom exempelvis fridlysning.
I den här naturvärdesinventeringen har fokus legat på rödlistade och fridlysta
arter samt skyddsvärda träd.

1

Jätteträd – träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd; Mycket gamla
träd – ek, bok, tall, gran äldre än 200 år; Övriga trädslag äldre än 140 år; Grova hålträd – träd grövre
än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen (Naturvårdsverket, 2012).
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Figur 3. Skyddsvärda arter i
denna inventering omfattas av
skyddade- och rödlistade arter.
Bild från SLU Artdatabanken
(2020) och Naturvårdsverket
(2014).

2.4 Förkortningar
Förkortningar som redovisas i tabell 1 kan förekomma i rapporten.
Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse.

Förkortning

Betydelse

S

Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering

ÄoH

Indikatorarter på värdefull gräsmark, äng och hagmark

ASF, bilaga
1

Arten är fridlyst och innehar om betecknad med bokstaven n eller N i
bilaga 1 till artskyddsförordningen ett utökad skydd i enlighet med
art- och habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4,5 och 7)

ASF, fågeldir.

Arten finns med i artskyddsförordningen och är upptagen i bilaga 1 till
fågeldirektivet vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse
att särskilda skyddsområden ska utses (ASF 2007:845, bilaga 1 B)

ASF, bilaga
2

Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 8
och 9)

Kategorier inom Svenska Rödlistan 2020 (arters utdöenderisk inom Sverige)
NT

Nära hotad/missgynnad (Near Threatened)

VU

Sårbar (Vulnerable)

EN

Starkt hotad (Endangered)

CR

Akut hotad (Critically Endangered)
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3 Resultat
3.1 Områdesbeskrivning
Kolberga 2:1 ligger i stadsdelen Havslätt. Norra Oskarshamn. Området är kuperat och domineras helt av tallskog. Del av området används som äventyrsbana med olika stationer uppbyggda. Det finns även stigar/spår med uppmarkerade distansanvisningar. Söder om området ligger bostadshus och en brukshundsklubb.
Kolberga 2:4 ligger i kvarteret Länsmansängen, centrala Oskarshamn. Bostadshus och vägar omgärdar området. Miljön är till stora delar kuperad och
domineras av lövskog/lövdominerad blandskog med inslag av tallskog, åkermark, vattendrag och GC-vägar.

3.2 Sammanställning av tidigare dokumenterade
naturvärden
Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i Analysportalen
för biodiversitetsdata (Leidenberger et al, 2016; analysisportal.se) för perioden 2006–2021 (rödlistade arter), i Skogsstyrelsens verktyg Skogens Pärlor,
Jordbruksverkets TUVA-databas över värdefulla ängs- och betesmarker, Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur samt i Länsstyrelsernas geodatakatalog. Utöver det har data insamlat av Biologiska sällskapet i Oskarshamn
erhållits från kommunen.
Inga tidigare naturvärden för inventeringsområdena finns rapporterade från
ovanstående databaser. Tidigare fynd av skyddsvärda arter från Biologiska
sällskapet i Oskarshamn ges i tabell 1. Alla fynd, såsom av flikig klibbfibbla i
Havslätt, har dock inte verifierats.
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Tabell 2. Tidigare fynd av skyddsvärda arter inom de två inventeringsområdena, rapporterade av
Biologiska sällskapet i Oskarshamn.

Art

Vetenskapligt
namn

Registreringsperiod

Rödlistning

Ryl

Chimaphila
umbellata

1997-2019

EN

Grönbladsbjörnbär

Rubus muenteri

2015

NT

Ask

Fraxinus
excelsior

1983-2011

EN

Alm

Ulmus glabra

1983-2011

CR

Fridlyst

Havslätt

Länsmansängen

Blåsippa Hepatica nobilis 1983-2011
Kavelhirs Setaria viridis

1993

Grönvit nattviol Platanthera
chlorantha

Ja
NT

1976

Flikig klibbfibbla Hieracium
saxifragum
Tårticka Pseudoinonotus
dryadeus

Ja

2020

NT

2020

VU

Vad som finns inrapporterat utgör endast ett underlag för inventeringen och
behöver nödvändigtvis inte spegla den verkliga artförekomsten.
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3.3 Naturvärdesobjekt
Sammantaget identifierades nio naturvärdesobjekt, varav ett i Havslätt och
åtta i Länsmansängen. Av dessa hade två högt naturvärde (klass 2), tre påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra visst naturvärde (klass 4) (figur 4). Nedan
följer en redovisning av samtliga avgränsade naturvärdesobjekt.

Figur 4. Identifierade naturvärdesobjekt färgindelade efter naturvärdesklass. Siffror utgör
objekt-id.

8 (23)

1

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

7,8 ha

Biotop:

Tallskog

Formellt skydd:

Nej

Naturvärdesklass

Klass 4 – Visst naturvärde
Svagt artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 4

Beskrivning

Tallskog i bergig miljö. Mark mestadels torr till frisk, men med enstaka
mindre fuktsänkor. Blåbärsris dominerar markskiktet som även har inslag
av gökärt, ljung, lingon, vårfryle, bergsyra, stensöta, örnbräken samt triviala
mossor och lavar. Tallar unga-medelålders med ett fåtal äldre med begynnande pansarbark. Mindre inslag av björk, en, gran, ek, rönn, sälg, oxel och
asp förekommer även. Ett par av asparna har hål i sig och större hackspett
observerades i närheten. Sparsamt med död ved, men ett mindre antal lågor
och torrakor förekommer samt kvarlämnat ris från tidigare gallring. Del av
området utgör plats för äventyrsbana och flera uppmarkerade stigar/spår
finns som sågs nyttjas av närliggande brukshundsklubb.
Större hackspett (Dendrocopos major) – enstaka (ASF, bilaga 2)

Naturvårdsarter
Värdeelement

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Grova lågor – enstaka; Klena flera – enstaka; Torrakor – enstaka; Nektarresurser – rikligt; Bärande träd och buskar – enstaka; Berg i dagen – rikligt;
Lodytor – enstaka; Bohål fågel – flera; Bohål insekt – flera; Gamla/grova träd
– enstaka; Hålträd – flera; Småvatten - enstaka
Olikåldrighet – måttligt utvecklat; Trädslagsblandning – måttligt utvecklat;
Flerskiktning – måttligt utvecklat; Glänta – tämligen utvecklat; Skrymslen –
tämligen utvecklat
Nej
Figur 4 & 5

Figur 5. Naturvärdesobjekt 1 - Tallskog.
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2

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

0,21 ha

Biotop:

Hällmarkstallskog

Formellt skydd:

Nej

Naturvärdesklass

Klass 3 – Påtagligt naturvärde
Påtagligt artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 3

Beskrivning

Mindre hällmarkstallskog på toppen av bergsknalle. Mark torr till frisk och
med en flora bestående av renlav, bergsyra, stensöta, vårfryle och blåbär.
Tallarna yngre-medelålders med inslag av äldre individer. På en till synes tynande eller död tall växte tre rödlistade talltickor som kräver tallar på 100–
150 år för att bilda fruktkroppar. Den sydvästra delen av området saknar
träd. Där finns även spår av tidigare röjningar där ris och död ved, varav
flera av grövre dimension, ligger kvar solbelyst.
Tallticka (Porodaedalea pini) – flera (NT; S)

Naturvårdsarter
Värdeelement

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Grova lågor – flera; Klena lågor – flera; Högstubbe – enstaka; Blottad jord –
enstaka; Nektarresurser – enstaka; Berg i dagen – rikligt; Bohål insekter flera
Olikåldrighet – måttligt utvecklat; Trädslagsblandning – måttligt utvecklat;
Flerskiktning – måttligt utvecklat; Glänta – tämligen utvecklat; Skrymslen –
tämligen utvecklat
Nej
Figur 4 & 6

Figur 6. Naturvärdesobjekt 2 – Hällmarkstallskog.

10 (23)

3

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

0,83 ha

Biotop:

Ekdominerad
blandskog

Formellt skydd:

Nej

Naturvärdesklass

Klass 3 – Påtagligt naturvärde
Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3

Beskrivning

Ekdominerad blandskog på bergig och blockig torr till frisk mark. Flera äldre
ekar förekommer, vari en större hackspett häckade. Övrigt trädinslag bestående av fågelbär, tall, klibbal, oxel, en, lind, hassel samt uppskjutande ask.
Tämligen rik markflora med nejlikrot, gökärt, kråkvicker, hagfibbla, bergslok, stensöta, hallon, blåbär, ängsviol, vårfryle, vitsippa, smultron, druvfläder
och murgröna. Fläckvis vittnar floran om att marken tidigare stått under
hävd. Död ved i form av lågor härstammar från tidigare gallring. Det finns
rikligt med sten och block som utgör skrymslen.
Lind (Tilia cordata) – enstaka (S)
Ask (Fraxinus excelsior) – flera (2–4 år gamla) (EN)
Större hackspett (Dendrocopos major) – enstaka (ASF, bilaga 2)
Grova lågor – flera; Klena lågor – flera; Högstubbe – enstaka; Nektarresurser
– flera; Berg i dagen – rikligt; Bohål fåglar – flera; Bohål insekter - flera
Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat;
Flerskiktning – tämligen utvecklat; Glänta – måttligt utvecklat; Lövbryn –
måttligt utvecklat; Skrymslen – välutvecklat.
Nej

Naturvårdsarter
Värdeelement
Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Figur 4 & 7

Figur 7. Naturvärdesobjekt 3 – Ekdominerad blandskog.
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4

Naturtyp:

Småvatten

Areal:

0,13 ha

Biotop:

Bäck och svämplan

Formellt skydd:

Nej

Naturvärdesklass

Klass 3 – Påtagligt naturvärde
Visst artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 3

Beskrivning

Längre bäck/dike som i väst går utmed GC-väg och på ett par platser i kulvert under den samma. Bäcken leder sedan in i område med mer naturliga
förhållande där på ena sidan kantas av en bergsida och på andra sidan av en
halvöppen miljö där ett mycket stort bestånd av strutbräken växer. Andra
arter som noteras är lundgröe, ekbräken, hallon, vitsippa och älggräs tillsammans med unga som medelålders klibbalar. Bäckens utformning varierar över sträckan men är ca 1 m brett, 1–2 dm djupt och med en botten av
sand, grus samt enstaka större sten. Vattnet strömmar svagt till måttligt.
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) - rikligt (S)

Naturvårdsarter
Värdeelement
Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Grova lågor – enstaka; Klena lågor – enstaka; Nektarresurser – enstaka; Berg
i dagen – flera; Socklar – enstaka; Bäck/dike – enstaka; Lodytor - flera
Olikåldrighet – måttligt utvecklat; Trädslagsblandning – måttligt utvecklat;
Flerskiktning – måttligt utvecklat; Glänta – tämligen utvecklat; Lövbryn –
måttligt utvecklat; Skrymslen – tämligen utvecklat
Nej
Figur 4 & 8

Figur 8. Naturvärdesobjekt 4 – Bäck med svämplan.
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5

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

0,22 ha

Biotop:

Al- och hasseldominerad lövskog

Formellt skydd:

Generellt
biotopskydd

Naturvärdesklass

Klass 4 – Visst naturvärde
Svagt artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 4

Beskrivning

Lundmiljö med medelålders klibbal och gott om hasselbuketter. Övrigt trädinslag utgörs av lönn och uppskjutande ask. Täckande markflora med vitsippa, svalört, bergslok, humleblomster, örnbräken, maskros och lundgröe.
Spritt ligger ca 10 odlingsrösen, varav flera större, vilka innehar generellt biotopskydd. I norra delen utgör ett långsmalt odlingsröse gräns. De medför
även gott om skrymslen. Genom objektet rinner en grund bäck, ca 0,5 m
bred. Risk för uttorkning senare på säsongen föreligger. Död ved i form av
ris från tidigare gallring ligger utspritt.
Ask (Fraxinus excelsior) – flera (2–4 år gamla) (EN)

Naturvårdsarter
Värdeelement
Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Stenrösen – rikligt; Blomrikedom – flera; Nektarresurser – flera; Bäck/dike –
enstaka;
Olikåldrighet – måttligt utvecklat; Trädslagsblandning – måttligt utvecklat;
Flerskiktning – tämligen utvecklat; Glänta – tämligen utvecklat; Lövbryn –
måttligt utvecklat; Skrymslen – tämligen utvecklat
Ja, odlingsrösena inom objektet innehar generellt biotopskydd då de ligger i
anslutning till jordbruksmark.
Figur 4 & 9

Figur 9. Naturvärdesobjekt 5 - Al- och hasseldominerad lövskog.
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6

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

0,50 ha

Biotop:

Lövskog i sydsluttning

Formellt skydd:

Generellt biotopskydd

Naturvärdesklass

Klass 2 – Högt naturvärde
Högt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 2

Beskrivning

Lövskog i sydsluttning mot åkermark. Ek dominerar med inslag av fågelbär,
hassel, rönn, lönn, ask, tall samt små individer av lind och idegran. Mark torr
till frisk och kuperad med block och sten. Flora bestående av lundgröe, björnbär, stensöta, nejlikrot och murgröna. Tre jätteekar noterades varav två med
hål och en med en omkrets på hela 585 cm, vilken i dagsläget nyttjades som
trädkoja. Under en av ekarna noterades även en fallen tårticka. Trädens epifytflora var sparsam på grund av den kraftiga beskuggningen från omgivande
träd, men gul mjöllav och grön spiklav noterades. Ytterligare grova ekar, <200
cm i omkrets, fanns också. En grov hamlad ask med stora håligheter stod vid
åkerkanten. Både de tre jätteekarna och asken klassas som särskilt skyddsvärda träd. Flera grova lågor finns spridda. I västra kanten ligger ett långsmalt
odlingsröse som innehar generellt biotopskydd.
Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)
Lind (Tilia cordata) – enstaka (S)
Tårticka (Pseudoinonotus dryadeus) – enstaka (VU)
Grova lågor – flera; Klena lågor – flera; Nektarresurser – flera; Bärande träd
och buskar – enstaka; Berg i dagen – riktligt; Stenrösen – rikligt; Lodytor – enstaka; Bohål fågel – flera; Bohål insekt – flera; Gamla/grova träd – flera; Hålträd - flera
Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat;
Flerskiktning – måttligt utvecklat; Lövbryn – tämligen utvecklat; Skrymslen –
välutvecklat
Ja, odlingsröset i objektet innehar generellt biotopskydd då det ligger i anslutning till jordbruksmark.
Figur 4 & 10

Naturvårdsarter
Värdeelement

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Figur 10. Naturvärdesobjekt 6 – Lövskog i sydsluttning.
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7

Naturtyp:

Småvatten

Areal:

0,03 ha / 132 m långt

Biotop:

Öppet dike

Formellt skydd:

Generellt biotopskydd

Naturvärdesklass

Klass 4 – Visst naturvärde
Svagt artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 4

Beskrivning

Öppet dike med slänter upp mot åkermark. Ca 0,5–1 m brett och 2 dm djupt.
Mycket växtlighet i vattnet och längs kanterna, bland annat smalkaveldun,
veketåg, hallon och bredbladiga gräs. Vegetationen längs kanterna var nedklippt, vilket sannolikt skedde föregående sensommar/höst. Möjligt lekvatten för groddjur.

Naturvårdsarter
Värdeelement
Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Bäck/dike – enstaka
Ja, öppet dike i jordbruksmark innehar generellt biotopskydd.
Figur 4 & 11

Figur 11. Naturvärdesobjekt 7 - Öppet dike.
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8

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

2,06 ha

Biotop:

Ädellövskog

Formellt skydd:

Nej

Naturvärdesklass

Klass 2 – Högt naturvärde
Högt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 2

Beskrivning

Lövskog på kuperad och stenig mark med lönn, lind, ek, apel, alm, en, hassel,
oxel och slån. Markflora med liljekonvalj, lundgröe, vitsippa, nejlikrot,
kråkvicker, stensöta och björnbär. Flera grova ekar förekommer samt ett
hålträd av jättelind som är särskilt skyddsvärd. Död ved i form av flera lågor
och enstaka högstubbar. En mindre stenmur bidrar tillsammans med markens blockighet och förekomsten av hålträd till skrymslen för flera organismgrupper. Stor variation av nektarresurser från blommor, buskar och träd,
vilka senare på säsongen bidrar till föda i form av frön och bär. Objektet innefattar även delar av delar av naturvärdesobjekt som här utgör ett värdeelement i form av en bäck.
Alm (Ulmus glabra) – enstaka (CR)
Lind (Tilia cordata) – enstaka (S)
Grova lågor – flera; Klena lågor – enstaka; Högstubbar – enstaka; Nektarresurser – flera; Bärande träd och buskar – flera; Berg i dagen – rikligt; Lodytor – enstaka; Stenmur – enstaka, Bohål fågel – flera; Bohål insekt – flera;
Gamla/grova träd – flera; Hålträd – enstaka; Bäck/dike – enstaka; Jätteträd –
enstaka.
Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat;
Flerskiktning – måttligt utvecklat; Glänta – tämligen utvecklat; Lövbryn –
tämligen utvecklat; Skrymslen – välutvecklat
Nej

Naturvårdsarter
Värdeelement

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Figur 4 & 12

Figur 12. Naturvärdesobjekt 8 - Ädellövskog.
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9

Naturtyp:

Småvatten

Areal:

0,03 ha / 32 m långt

Biotop:

Öppet dike

Formellt skydd:

Generellt biotopskydd

Naturvärdesklass

Klass 4 – Visst naturvärde
Svagt artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 4

Beskrivning

Öppet dike med generellt biotopskydd som mynnar från kulvert under åkermark. Ca 1–1,5 m brett och ett par meter höga slänter. Kantas av mindre al,
hassel, hagtorn samt älggräs, brännässla och träjon. Vattnet är rinnande och
ett par decimeter djupt och har en botten bestående av sand och sten. Det
rinnande vattnet gör diket ej lämpligt för groddjur. Diket fortsätter utanför
inventeringsområdet.

Naturvårdsarter
Värdeelement
Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Bäck/dike – enstaka; Nektarresurser - enstaka
Skrymslen - enstaka
Ja, öppet dike i jordbruksmark innehar generellt biotopskydd.
Figur 4 & 13

Figur 13. Naturvärdesobjekt 9 - Öppet dike.
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3.4 Generella biotopskydd
Sammantaget observerades 15 biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet: 12 odlingsrösen och tre öppna diken (figur 14). Företalet stenrösen
fanns inom naturvärdesobjekt 5 (se figur 9). Där låg även ett långsmalt stenröse som löpte vidare in i naturvärdesobjekt 6. Alla utom det nordligaste
öppna diket ingick i något naturvärdesobjekt (naturvärdesobjekt 7 respektive
9). Inga generella biotopskydd noterades inom det norra inventeringsområdet.

Figur 14. Generella biotopskydd inom det södra inventeringsområdet, Länsmansängen. Inga generella biotopskydd noterades i det norra inventeringsområdet.
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3.5 Värdeelement
Småvatten
Ett mindre småvatten på 59 m2 fanns i det norra inventeringsområdet (figur
15). Djupet var uppskattningsvis 3–4 dm och botten täckt av lövförna och
skräp (plast och plåt). Vattnet låg inom området för äventyrsbanan och det är
sannolikt att det används som del i någon slags aktivitet. En mindre brygga
var uppbyggd i ena änden och bildäck och rep fanns i närheten, vilket antyder
detta. Vattnet har potential som lekvatten för groddjur, men eftersom det inte
ligger i jordbruksmark innehar det inte generellt biotopskydd.

Figur 15. Karta över småvatten i norra inventeringsområdet, Havslätt, med insprängt foto.
Inga småvatten fanns i södra inventeringsområdet.
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Särskilt skyddsvärda träd
Särskilt skyddsvärda träd (se 2.2 för definition) noterades enbart i det södra
inventeringsområdet, Länsmansängen (figur 16). Total fanns fyra jätteträd av
ek och lind, varav tre med håligheter. Den kraftigaste individen, en ek i naturvärdesobjekt 6, hade en diameter på det smalaste stället under brösthöjd på
nära två meter, vilket är regionalt som nationellt sällsynt. Dock stod den, liksom övriga ekar, väldigt beskuggad vilket hämmar dess livsförutsättningar.
Det i sin tur påverkar även många andra arter beroende av gamla träd i allmänhet, och gamla ekar i synnerhet. Eventuell friställning av träden bör ske
succesivt och i samråd med expert på området. Andra arter bland de särskilt
skyddsvärda träden var klibbal och ask, där asken förutom att ha hål även visade tecken på att ha varit hamlad (se försättsblad för foto).

Figur 16. Särskilt skyddsvärda träd inom det södra inventeringsområdet, Länsmansängen. Inga
särskilt skyddsvärda träd noterades i det norra inventeringsområdet.
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3.6 Artförekomster
Rödlistade och fridlysta arter
Fyra rödlistade arter observerades, alla i Länsmansängen: ask, alm, tårticka
och tallticka (figur 17).

Figur 17. Skyddsvärda arter inom det södra inventeringsområdet, Länsmansängen. Inga skyddsvärda arter noterades i det norra inventeringsområdet.

Mycket unga individer av ask, kategoriserad som starkt hotad (EN) till följd av
askskottsjukan, var relativt vanligt förekommande inom området. Dock återfanns endast en individ av grövre dimension (73 cm i diameter). Denna individ har tidigare varit hamlad (se foto på försättsbladet) och hade idag kraftiga
håligheter, men bedömdes vid inventeringstillfället ändå vara vid liv.
Almen klassas idag som starkt hotad (CR) p.g.a. av almsjukan som orsakas av
en skalbaggsspridd svamp. Den enda individ som upptäcktes här inom naturvärdesobjekt 8 hade dock full vigör och hyser därför ett särskilt högt värde.
Individen var ung och hade en diameter på 25 cm.
En större tårticka, klassad som sårbar (VU), låg på marken vid basen av en
stor ek i naturvärdesobjekt 6 (figur 10). Att fruktkroppen hade fallit av trädet
innebär inte att arten är död, utan mycelet finns med all säkerhet kvar inom
trädet och kan komma att generera fruktkroppar även framöver. I närheten
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fanns ytterligare ekar som kan agera värd för arten, varför även dessa fyller en
viktig roll för svampens bevarandestatus i området.
Tre fruktkroppar från den nära hotade (NT) talltickan förekom på en tall inom
naturvärdesobjekt 2 (figur 6). Talltickan kräver tallar på 100–150 år som utvecklat så kallad kärnved för att bilda fruktkroppar, även om mycelet kan
dyka upp tidigare än så. Denna värdtall var dock till synes död eller döende,
men då flera äldre tallar stod i närheten är det sannolikt att även dessa bär på
mycelet. För talltickans bevarande bör därför tallarna bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
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BILAGA 1b

Rapport
Naturvärdesinventering inom Kolberga 2:4 södra
(Bilaga 1 till naturvärdesinventering inom Kolberga
2:1 och 2:4)
Oskarshamns kommun

Titel: Naturvärdesinventering inom Kolberga 2:4 södra (Bilaga 1 till
naturvärdesinventering inom Kolberga 2:1 och 2:4)
Version: 1
Datum: 2021-10-11
Uppdragsgivare: Regina Laine, planchef samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun
Uppdragsnummer: 2020-02
Dokumentnamn: 2020-02_Rapport_NVI_Oskarshamn_bilaga_1
Rapport genomförd av: Dennis Jonason
Bilder: ©EnviroPlanning AB
En naturvärdesinventering har utförts inom fastigheten Kolbergs
2:4 (södra), Oskarshamns kommun. Sammantaget identifierades
fem naturvärdesobjekt. Av dessa hade ett högt naturvärde (klass
2), två påtagligt naturvärde (klass 3) och två visst naturvärde (klass
4). Vidare identifierades sex generella biotopskydd (fyra öppna diken och två odlingsrösen), fyra särskilt skyddsvärda träd samt tre
rödlistade (alm, ask och oxtungsvamp) och två fridlysta (ekoxe och
hasselmus) arter.
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1 Inledning
EnviroPlanning AB har tidigare fått i uppdrag av Oskarshamns kommun att
genomföra en naturvärdesinventering inom fastigheterna Kolberga 2:1 (Havslätt) och Kolberga 2:4 (Länsmansängen) (EnviroPlanning, 2021). Som ett tilllägg till det uppdraget har ytterligare en naturvärdesinventering utförts i det
som här benämns som Kolberga 2:4 södra (figur 1). Naturvärdesinventeringen
avser likt tidigare att identifiera lokala naturvärden och generella biotopskydd
samt verka som underlag för fortsatt utredningsarbete. Kolberga 2:4 södra utgör 6 ha. Den del som överlappar med tidigare inventeringsområde exkluderas från inventeringen.
Resultatet av inventeringen presenteras i förenklad form som en bilaga (bilaga 1) till tidigare rapport. För information om exempelvis metod, se därför
EnviroPlanning, 2021.

Figur 1. Inventeringsområdet Kolberga 2:4 södra som tillägg till inventering i Kolberga 2:4.
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2 Resultat
2.1 Områdesbeskrivning
Kolberga 2:4 södra ligger i kvarteret Länsmansängen, centrala Oskarshamn.
Bostadshus och vägar omgärdar området. Åker dominerar markanvändningen
med inslag av lövskog, öppna diken och GC-vägar (figur 1). Skogsklädda delar
är bitvis kuperade med berg i dagen, stora block och stenar.

2.2 Sammanställning av tidigare dokumenterade
naturvärden
Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i Analysportalen
för biodiversitetsdata (Leidenberger et al, 2016; analysisportal.se) för perioden 2006–2021 (rödlistade arter), i Skogsstyrelsens verktyg Skogens Pärlor,
Jordbruksverkets TUVA-databas över värdefulla ängs- och betesmarker, Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur samt i Länsstyrelsernas geodatakatalog.
Utöver en nordfladdermus (nära hotad, NT) finns inga tidigare naturvärden
för inventeringsområdet rapporterade från ovanstående databaser. Vad som
finns rapporterat utgör dock endast ett underlag för inventeringen och behöver nödvändigtvis inte spegla den verkliga artförekomsten.

2.3 Naturvärdesobjekt
Sammantaget identifierades fem naturvärdesobjekt. Av dessa hade ett högt
naturvärde (klass 2), två påtagligt naturvärde (klass 3) och två visst naturvärde (klass 4) (figur 2). Nedan följer en redovisning av samtliga avgränsade
naturvärdesobjekt.
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Figur 3. Identifierade naturvärdesobjekt färgindelade efter naturvärdesklass. Siffror utgör
objekt-id.
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1

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

1,32 ha

Biotop:

Lövskog

Förekommande
skydd:

Generellt
biotopskydd;
fridlysta arter

Naturvärdesklass

Klass 2 – Högt naturvärde
Högt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 2

Beskrivning

Lövskog mellan två åkrar med vall. Skogen utgör brynmiljö mot åkern med
bland annat apel och rikligt med hassel. Mark torr och kuperad med berg i
dagen, stora block och sten samt flera lodytor och stenrösen. Ek dominerar
trädskiktet med inslag av lönn, ask, alm, björk, oxel, lind, asp och fågelbär.
Träden är till övervägande del unga-medelålders, men äldre individer förekommer såsom ett jätteträd (ek). I östra delen finns ett större bestånd av
ask, men där flertalet är döda eller döende till följd av askskottsjukan. Dessa
utgör majoriteten av områdets döda ved. Torrt fältskikt med gräs och lövförna samt kärleksört, getrams, stensöta, liljekonvalj, träjon och skelört. Bitvis välutvecklat buskskikt med nyponros, druvfläder, björnbär, slån, hassel
och yngre lövträd. Detta särskilt i öst där även en hasselmus och skal från
ekoxe noterades. Övrig naturvårdsart är oxtungsvamp som växte på jätteek.
Ask (Fraxinus excelsior) – stort antal (EN)
Alm (Ulmus glabra) – flera (CR)
Oxtungsvamp (Fistulina hepatica) – enstaka (NT)
Lind (Tilia cordata) – flera (S)
Kärleksört (Hylotelephium telephium) – flera (ÄoB)
Ekoxe (Lucanus cervus) - enstaka skal (Art- och habitatdirektivet, bilaga 2;
ASF, bilaga 1)
Hasselmus (Muscardinus avellanarius) – enstaka (Art- och habitatdirektivet,
bilaga 4; ASF, bilaga 1)
Klena lågor – flera; Torrakor – flera; Lodyta – flera; Stenrösen – flera; Blomrikedom – flera; Bohål insekt – flera; Gamla/grova träd – enstaka; Jätteträd –
enstaka (ek); Berg i dagen – rikligt; Nektarresurser – flera; Bärande träd och
buskar – flera
Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat;
Flerskiktning – tämligen utvecklat; Glänta – tämligen utvecklat; Skrymslen –
välutvecklat
Odlingsrösen i anslutning till jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. Hasselmus och ekoxe utgör skyddade arter.
Figur 2 och 3

Naturvårdsarter

Värdeelement

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto
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Figur 3. Naturvärdesobjekt 1 - Lövskog
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2

Naturtyp:

Vattendrag

Areal/längd:

0,18 ha / 352 m

Biotop:

Öppet dike

Förekommande
skydd:

Generellt
biotopskydd

Naturvärdesklass

Klass 4 – Visst naturvärde
Svagt artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 4

Beskrivning

Rakt öppet dike, ca 2 m brett, som löper utmed tre kanter av en åker. Genomgående vått med ca 1 dm djupt vatten. Kantas av sälg, björk, ek, asp och
björnbär. I och i kanten av vattnet växer bredkaveldun, sjöfräken, knapptåg,
andmat och stor igelknopp. Delar av vegetationen är klippt. Objektet utgör
potentiellt lekvatten för groddjur.

Naturvårdsarter
Värdeelement
Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Småvatten - enstaka
Öppet dike i anslutning till jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd.
Figur 2 och 4

Figur 3. Naturvärdesobjekt 2 - Öppet dike.
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3

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

0,26 ha

Biotop:

Lövskog

Förekommande
skydd:

-

Naturvärdesklass

Klass 3 – Påtagligt naturvärde
Visst artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 3

Beskrivning

Lövskog med dominans av ek och fågelbär. Flera av dessa är grova varav en
jätteek med hål. Övriga trädinslag är ask, rönn, björk, lönn och lind och
buskskiktet utgörs av rikligt med hassel. Området är bitvis kuperat med
berg i dagen och stenrösen. Mindre stigar löper genom objektet. Den mycket
rika förekomsten av fågelbär, tillsammans med bland annat rönn och lind,
bidrar till omfattande resurser av nektar och bär.

Naturvårdsarter
Värdeelement

Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)
Lind (Tilia cordata) – enstaka (S)
Grova lågor – enstaka; Högstubbe – enstaka; Stenrösen – flera; Jätteträd –
enstaka; Blomrikedom – rikligt; Bohål fågel – enstaka; Gamla/grova träd –
flera; Berg i dagen – flera; Nektarresurser – flera; Bärande träd och buskar rikligt
Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat;
Flerskiktning – måttligt utvecklat; Lövbryn – tämligen utvecklat; Skrymslen
– tämligen utvecklat
-

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Figur 2 och 5

Figur 5. Naturvärdesobjekt 3 - Lövskog.
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4

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

0,55 ha

Biotop:

Lövskog med bryn

Förekommande
skydd:

-

Naturvärdesklass

Klass 3 – Påtagligt naturvärde
Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3

Beskrivning

Lövskog utmärkt av medelålders ek. Övriga trädinslag är pil, fågelbär, lind,
lönn, rönn, björk. ask och asp. Två pilar utgör jätteträd. Främst i kanterna ett
omfattande buskskikt med nyponros, slån, björnbär, fläder och hassel, vilket
utgör bryn med rikliga nektar- och bärresurser. Mark torr till frisk, bitvis kuperad med sten och block. Markskikt ömsom kalt ömsom rikt med nejlikrot,
murgröna och lövsly. De medelålders ekarna utgör viktiga ersättningsträd
till omgivande ekmiljöer med äldre individer.
Ask (Fraxinus excelsior) – flera (EN)
Lind (Tilia cordata) – enstaka (S)
Grova lågor – enstaka; Torraka – enstaka; Högstubbe – enstaka; Stenrösen –
rikligt; Blottad jord – flera; Jätteträd – flera; Blomrikedom – rikligt; Nektarresurser – rikligt; Berg i dagen – flera; Gamla/grova träd - flera
Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat;
Flerskiktning – tämligen utvecklat; Lövbryn – välutvecklat; Skrymslen –
välutvecklat
-

Naturvårdsarter
Värdeelement

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Figur 2 och 6

Figur 6. Naturvärdesobjekt 4 - Lövskog med bryn.
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5

Naturtyp:

Skog och träd

Areal:

0,12 ha

Biotop:

Lövskog

Förekommande
skydd:

-

Naturvärdesklass

Klass 4 – Visst naturvärde
Svagt artvärde och visst biotopvärde ger naturvärdesklass 4

Beskrivning

Mindre lövskog mellan igenväxningsmark och industri med asp, fågelbär,
lönn, björk, rönn och ek. Några aspar är grövre. Näringspåverkad mark med
mycket kirskål. Förhållande vis gott om död ved i form av flera högstubbar
och klena lågor. Sälgar utgör värdefulla nektarresurser.

Naturvårdsarter
Värdeelement

Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)

Värdestrukturer
Formellt
skydd
Karta och foto

Klena lågor – flera; Högstubbe – flera; Blomrikedom – enstaka; Bohål insekt
– enstaka; Nektarresurser – enstaka; Sälg - flera
Trädslagsblandning – måttligt utvecklat; Skrymslen – måttligt utvecklat
Figur 2 och 7

Figur 7. Naturvärdesobjekt 5 - Lövskog.
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2.4 Generella biotopskydd
Sammantaget observerades sex biotoper som omfattas av det generella biotop-skyddet: fyra öppna diken och två odlingsrösen (figur 8). Översiktlig
beskrivning av dessa presenteras nedan.

Figur 8. Generella biotopskydd inom Kolberga 2:4 södra. Bokstäver utgör objekt-id.
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Odlingsröse

ID på karta: A

Beskrivning

Öppet dike i åkermark, >1 meter brett. Kraftigt igenväxt av
gräs och veketåg som var klippt. Vid inventeringstillfället
fukthållande utan vattenspegel. Längd 46 meter.

Foto

Odlingsröse

ID på karta: B

Beskrivning

Öppet dike i åkermark, >1 meter brett. Kraftigt igenväxt av
gräs och veketåg som var klippt. Vid inventeringstillfället
fukthållande utan vattenspegel. Längd 35 meter.

Foto
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Odlingsröse

ID på karta: C

Beskrivning

Rakt öppet dike, ca 2 m brett, som löper utmed tre kanter
av en åker. Genomgående vått med ca 1 dm djupt vatten.
Kantas av sälg, björk, ek, asp och björnbär. I och i kanten av
vattnet växer bredkaveldun, sjöfräken, knapptåg, andmat
och stor igelknopp. Delar av vegetationen är klippt. Objektet utgör potentiellt lekvatten för groddjur. Utgör naturvärdesobjekt 2. Längd 352 meter.

Foto

Odlingsröse

ID på karta: D

Beskrivning

Öppet dike med slänter upp mot åkermark. Ca 0,5–1 m
brett. Mycket växtlighet i vattnet och längs kanterna, bland
annat smalkaveldun, veketåg, hallon och bredbladiga gräs.
Potentiellt lekvatten för groddjur. Utgör förlängning av naturvärdesobjekt 7 i tidigare naturvärdesinventering (Kolberga 2:4). Längd 163 meter.

Foto
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Odlingsröse

ID på karta: E

Beskrivning

Odlingsröse i slänt mellan åker och lövskog, ca 2x2 meter
stort.

Foto

Odlingsröse

ID på karta: F

Beskrivning

Odlingsröse i slänt mellan åker och lövskog, ca 1x1 meter
stort.

Foto

13 (17)

2.5 Värdeelement
Särskilt skyddsvärda träd
Fyra särskilt skyddsvärda träd noterades; två jätteekar med hål samt två jättepilar (figur 9). Träden hade en diameter på mellan 110 och 130 cm. På eken
inom naturvärdesobjekt 1 växte oxtungsvamp, vilken är rödlistad som nära
hotad. De båda pilarna stod i öppen och solbelyst miljö medan ekarna stod
mera skuggigt. Eventuell friställning av ekarna bör ske succesivt och i samråd
med sakkunnig expert.

Figur 4. Särskilt skyddsvärda träd i förhållande till områdets naturvärdesobjekt. Siffror utgör objekt-id.
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2.6 Artförekomster
Rödlistade och fridlysta arter
Totalt noterades tre rödlistade och två fridlysta arter. Dessa var alm, ask och
oxtungsvamp samt ekoxe och hasselmus (figur 10).

Figur 50. Rödlistade och fridlysta arter i förhållande områdets naturvärdesobjekt. Siffror utgör
objekt-id.

Almen (Ulmus glabra) kategoriseras idag som starkt hotad (CR) till följd av
almsjukan som orsakas av en skalbaggsspridd svamp. De tre individer som noterades här var unga, upp till 25 cm i diameter, och vid god vigör.
Unga askar (Fraxinus excelsior) var relativt vanligt förekommande, medan
äldre individer saknades helt. Störst var två individer med knappa 60 cm i diameter. Arten kategoriserad som starkt hotad (EN) till följd av askskottsjukan
och flertalet döende och döda träd noterades främst inom naturvärdesobjekt
1.
Oxtungsvamp (Fistulina hepatica), kategoriserad som sårbar (VU), växer uteslutande på äldre ek; här på en jätteek inom naturvärdesobjekt 1. Svampen or-
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sakar brunröta, vilket bidrar till äldre ekars håligheter och därmed till livsförutsättningar för en stor mångfald av arter. Oxtungsvampens fortlevnad i området avgörs av tillgången på ekar som kan agera värd för arten.
Liksom oxtungsvampen är den fridlysta ekoxen (Lucanus cervus) beroende av
äldre ek för sin larvutveckling, även om den även kan ske med andra lövträd
som värd. Fyndet i naturvärdesobjekt 1 utgjordes av ett skal och inte av en levande individ. Förutsättningarna på platsen är dock sådana att man kan förvänta sig att arten förekommer där, även om viss möjlighet föreligger att den
tagits till platsen av en fågel. Ekoxen finns upptagen i bilaga 2 till EU:s art- och
habitatdirektiv, innebärandes att den har ett sådant unionsintresse att särskilda bevarandeområden behöver utses, samt är fridlyst enligt bilaga 1 i artskyddsförordningen.
Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) är knuten till lövbiotoper med ett
rikt buskskikt och där många arter av buskar och träd kan erbjuda föda i form
av nätter, bär, frön och knoppar. Fyndplatsen inom naturvärdesobjekt 1 utgjordes av en solbelyst större glänta omgärdad av lövträd och med gott om bärande buskar i form av bland annat nyponros, slån och björnbär. Hasselmus
finns upptagen i EU:s art- och habitatdirektivet (bilaga 4) och är i artskyddsförordningen upptagen som en strikt skyddad art (bilaga 1). Det är förbjudet
att avsiktligt fånga eller döda hasselmöss samt att avsiktligt störa djuren, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Man får inte heller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden
eller viloplatser, även om det sker oavsiktligt.
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3 Referenser
EnviroPlanning, 2021. Naturvärdesinventering inom Kolberga 2:1 och 2:4.
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BILAGA 2

Bakgrundsstatistik för berörda områden
I denna sammanställning beskrivs tre parametrar som mäter segregation – hushållens ekonomiska
standard och förvärvsarbete, utländsk bakgrund/svensk bakgrund samt utbildningsbakgrund.
Statistiken är tagen från SCB1 och beskriver statusen för sju av åtta så kallade demografiska
statistikområdena (DeSO) som ingår i det tänkta upptagningsområdet för den nya F-9 skolan. Det
åttonde området är inte tillräckligt avgränsat för att förhållandena enbart ska visa på hur det ser ut i
Skrikebo och Dragskär med omnejd. Det demografiska statistikområde som denna del tillhör visar på
hur stora delar av Oskarshamns kommuns landsbygd ser ut samt Bockara med omnejd.

De sju demografiska statistikområdena

Hushållens ekonomiska standard
Statistiken visar andelar av befolkningen efter ekonomisk standard i SCB´s demografiska
statistikområden. Ekonomisk standard har hushållet som inkomstenhet och individen som
analysenhet. Det betyder att alla hushållsmedlemmars disponibla inkomster summeras. Därefter
justeras hushållets totala disponibla inkomst utifrån hushållets storlek och sammansättning och
fördelas lika mellan hushållets medlemmar. Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och
skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive
kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering)
av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste
redovisningsår. I det översta diagrammet visas den kvartilmässiga fördelning per område där kvartil 1

1

Den rikstäckande DeSO-indelningen delar in Sverige i områden som har mellan 700 och 2 700 invånare.
Indelningen tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i möjligaste mån, följer
exempelvis gator, vattendrag och järnvägar.
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är de som har lägst ekonomisk standard och kvartil 4 är de som har högst ekonomisk standard.
Statistiken är nedladdad från Statistikdatabasen. Referenstid 2019-12-31.

Statistiken nedan avser befolkningen i åldrarna 16-64 år uppdelat efter andel förvärvsarbetande
respektive ej förvärvsarbetande. Källa och aktualitet: SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik
(RAMS) 2019.
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Utländsk bakgrund respektive svensk bakgrund
Statistiken visar andel invånare som räknas som svensk respektive utländsk bakgrund. Med utländsk
bakgrund avses att en person är född utomlands eller vars föräldrar båda är födda utomlands. En
person som är född i Sverige har svensk bakgrund om minst en av föräldrarna är född i Sverige.
Statistiken är nedladdad från Statistikdatabasen. Referenstid 2020-12-31.

Utbildningsbakgrund
Statistiken visar befolkning mellan 25-64 år i Sverige efter utbildningsnivå i SCB´s demografiska
statistikområden. Med utbildningsnivå avses personens högsta utbildning, vilken klassificeras enligt
Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). En utbildningsnivå innehåller såväl utbildningar som avslutats
med examen som utbildningar som avslutats utan examen, forskarutbildning undantaget där endast
examinerade ingår. En utbildning måste minst omfatta en termins heltidsstudier för att kunna
nivåklassificeras. Källa och aktualitet: SCB´s utbildningsregister 2020-12-31, nedladdat från
Statistikdatabasen.
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BILAGA 3

Barnkonsekvensanalys
Placering av ny grundskola i Oskarshamns kommun
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Vad är en barnkonsekvensanalys och varför behövs den?
En prövning av barnets bästa görs då en fråga har stor påverkan på ett eller flera barn. Syftet
är att så sakligt som möjligt klargöra vad som är barnets bästa kopplat till en specifik kontext.
En prövning av barnets bästa kan stå för sig själv och göras som medskick till ett
större utredningsunderlag.
I en barnkonsekvensanalys ska barnets rättigheter, utifrån FN:s barnkonvention, och barnets
röst presenteras, problematiseras och tas ställning till.
Moment som kan ingå i en analys är bland annat:







gällande lagstiftning
barnkonventionens artiklar - med särskilt fokus på de fyra grundprinciperna
aktuell forskning
beprövad erfarenhet
barns synpunkter
ekonomi, intressekonflikter och långsiktighet.

Det är viktigt att barns bästa vägs in tidigt i beslutsprocessen så att barnkonsekvensanalysen
får en faktisk påverkan på de val som görs. Att lyssna till barn och ungas erfarenheter och låta
dessa vara vägledande är en god förutsättning för att fatta välgrundade beslut. Barn är experter
på sin vardag och bidrar med kunskap och erfarenheter som annars inte kommer fram. Genom
att arbeta med delaktighet för barn och unga arbetar vi samtidigt aktivt med det viktiga
demokratiuppdraget.
I en barnkonsekvensanalys är det viktigt att först fastslå vad som bedöms som barnets bästa,
därefter kan man titta närmare på eventuella intressekonflikter. Om det beslut som sedan
fattas inte bedöms vara barns bästa är det viktigt att det förklaras på ett transparent sätt genom
att beskriva intressekonflikt och nödvändiga avvägningar - samt att detta återkopplas till
barnen. Kompensatoriska åtgärder ska övervägas om beslutet inte överensstämmer med
bedömningen av barns bästa.
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Uppdrag - Barnkonsekvensanalys av placering av ny skola
Det finns fyra föreslagna platser för nybyggnation av skola i Oskarshamns kommun. Denna
prövning av barnets bästa syftar till att så sakligt som möjligt klargöra aspekter som bör vägas
in för barnets bästa samt vad barn själva tycker är viktigt i förhållande till placering av en ny
skola.

Metod
Utifrån metoden barnkonsekvensanalys ingår följande delar i denna analys:





Relevant lagstiftning och kommunala styrdokument
Forskning
Elevdialoger
Fördjupning - intervjuer högstadieelevers utemiljö

Elevdialoger
Elevdialoger under skoltid har genomförts med elever i åk F-9. Sammanlagt har 46 elever
deltagit uppdelat på sex tillfällen à en timme vardera. Urvalet av elever som deltagit har
gjorts av respektive skola, skolorna som deltagit är de som främst berörs av en ny skola;
Norra skolan, Vallhallaskolan och Saltviksskolan. Alla klasser på de tre skolorna har haft en
representant med vid träffarna. Inför träffarna har eleverna även pratat om skolans placering
och vissa har haft med sig anteckningar från sina klasser. En av träffarna har genomförts
digitalt och de resterande utomhus. Samtalet har genomförts utifrån rådande
rekommendationer i samband med pandemin vilket har begränsat hur många barn som kunnat
delta samt påverkat hur träffarna kunnat läggas upp. Vid träffarna har ett underlag med frågor
och samtalsövningar använts. Frågorna har inte formulerats utifrån de fyra platsförslagen utan
har istället utgått ifrån barnens kunskaper och erfarenheter av sina nuvarande skolor.
Dialogerna har förts utifrån fyra rubriker; skolbyggnaden, utemiljön, samverkansbyggnader
och vägen till och från skolan. I sammanfattningen av dialogerna vägs elevernas svar
samman till en rad olika punkter över vad som är viktigt att ha med i placeringen av en ny
skola.
Fördjupning - intervjuer högstadieelevers utemiljö
För att komplettera bilden av vad högstadieelever anser är viktigt för skolans utemiljö fick två
feriearbetare på kansli- och utvecklingsenheten under sommaren 2021 i uppdrag att intervjua
andra unga och sammanställa prioriteringar. Fem ungdomar mellan 15-17 år har intervjuats
och lämnat sina åsikter. Rapporten som feriearbetarna tagit fram bifogas materialet som bilaga
och kan med fördel även användas senare i processen då såväl inne- som utemiljö i den nya
skolan ska utformas.
Avgränsning
Den här barnkonsekvensanalysen ska ses som en del av den utredning som görs inför beslut
om placering av ny skola. Såväl tekniska kontoret som samhällsbyggnadskontoret kommer
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utöver bildningsförvaltningen att bidra till utredningen. Exempel på underlag som ska tas
fram är naturvärdesinventeringar och trafikutredningar. Dessa olika delar ska sedan vägas
samman inför beslut om plats för ny skola.
Viktigt är sedan att barn och unga ges möjlighet till delaktighet genom hela processen framåt
och i utredningens olika delar. Inför varje beslut i processen ska barns bästa vägas in.

Sida 6 av 17

Sammanfattning av lagstiftning och styrdokument
I Plan- och bygglagen (PBL), Skollagen och FN:s Barnkonvention ställs krav som är
relevanta i samband med planering av en ny grundskola. Vissa lagar har en särskild bäring på
den här barnkonsekvensanalysen genom att de på ett särskilt sätt kopplar an till vad som
bedöms vara barns bästa.
I Oskarshamns kommun pågår för närvarande ett arbete med en ny översiktsplan och delar av
förslaget, som för närvarande är ute på samråd, uppmärksammar särskilt behovet av att se till
barns bästa i planprocesser och vid nybyggnation.
Plan-och bygglagen (PBL)
PBL reglerar bland annat olika hänsyn som ska tas vid planläggning av skolor. I 2 kap. 5§
PBL står att hänsyn ska tas bland annat till människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att
ordna trafik och risken för olyckor. I 8 kap. 9§ PBL står att ”om tomten ska bebyggas med
byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, för-skola,
skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga
utrymmen för att ordna både friyta och parkering, ska man i första hand ordna friyta”.
Boverket har beslutat om allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. Verket har även tagit fram en
vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö
(Boverket 2015). Delar av denna vägledning beskrivs längre ner i texten.
Skollagen
Skollagen ger anvisningar om hur den kommunala grundskolan ska organiseras med hänsyn
till elevers möjligheter att ta sig till skolan.
I 10 kap. 29 § av Skollagen står att ”Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin
grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna” ...
och ... ”Varje kommun ska organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av skolgången
behöver bo utanför det egna hemmet”. Lagen ger dock utrymme för en tolkning av vad som
kan betraktas som nära eller ”ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt”. (Boverket,
2017)
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FN:s Barnkonvention
Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.
Barnkonventionen blev svensk lag år 2020 med syftet att det ska bli tydligare att barn har
egna rättigheter och att vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör
barn. Ett antal artiklar har särskild bäring i den här barnkonsekvensanalysen:

Artikel 2: Skydd mot diskriminering
Artikel 3: Barnets bästa
Artikel 6: Rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12: Åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd
Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning
Art 28 - 29: Rätt till utbildning
Art 31: Rätt till vila, lek, fritid, rekreation

Bild: Översikt av lagstiftning som särskilt reglerar skolans utemiljö. Regelverk och ansvar för
barns – och ungas utemiljö (Boverket)
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Oskarshamns kommuns förslag till ny Översiktsplan - Samrådshandling
Oskarshamns kommuns förslag till ny översiktsplan utgår från hållbarhetens tre dimensioner
och kopplar an till Agenda 2030. Elva hållbara utvecklingsstrategier har arbetats fram för att
bidra till ett mer långsiktigt hållbart Oskarshamn.
En av utvecklingsstrategierna är ”Vi är barnens Oskarshamn” och den innebär att vi när vi
bygger och planerar ska utgå ifrån barn och ungas behov av rörelsefrihet, trygghet och
tillgänglighet. Vi ska lyssna och möjliggöra delaktighet och när vi tar beslut som berör barn
och unga ska vi göra barnkonsekvensanalyser.1
Kommunfullmäktige i Oskarshamn beslutade (KF 2020-06-08, § 86) som följd av att
barnkonventionen blev lag att samtliga beslut i Oskarshamns kommun som påverkar barn och
unga ska föregås av en barnkonsekvensanalys. För att säkerställa detta har även en fast rubrik
lagts till i kommunens mall för tjänsteutlåtanden.

1

Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, samrådshandling - https://www.oskarshamn.se/globalassets/byggabo-miljo/dokument/op-fop-o-tillagg/oversiktsplan-oskarshamns-kommun-samradshandling-2021-06-07.pdf
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Skolans placering
”Det är viktigt att utemiljön stimulerar lek och fantasi, aktivitet och återhämtning, nyfikenhet
och lärandet. En bra utemiljö ska fungera för alla barn. I all utformning av utemiljö behöver
man lösa funktionella, tekniska, biologiska, estetiska och sociala problem. Det är lämpligt att
utgå ifrån platsens förutsättningar och ta vara på kvaliteter som redan finns på den plats där
en skola ska uppföras, byggas om eller byggas till. Gårdens utformning sätter ramarna för
var på gården barnen kan hitta och skapa egna platser och aktiviteter.”2
Att göra plats för rörelse, lek och återhämtning
Det nationella målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen. Här är barns och ungas uppväxtvillkor ett särskilt
utpekat målområde.
Barns fysiska aktivitet har över tid minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat. Det kan
leda till en ökning av kroniska sjukdomar i framtiden. Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet är
många; ökad kondition och muskelstyrka, starkare immunförsvar, ökad hjärt-kärlhälsa och ett
större mentalt välbefinnande. Utomhusaktiviteters hälsofrämjande effekter är en följd av hur
de kombinerar lekfull rörelse med naturkontakt och genererar en aktivitet och ett socialt
samspel som också påverkar barnets mentala färdigheter. Ju högre kvalitet en gård har, i form
av grönska och väl planerade lekytor, desto mer tid spenderar barn utomhus.
Fysisk aktivitet har också stor påverkan på barns inlärning. Forskare vid Malmö högskola
följde en skola där ett urval klasser hade fysisk aktivitet på schemat varje dag under
grundskoleåren. Studien visade att barnen i de mer fysiskt aktiva klasserna klarade
grundskolan bättre med högre och fler godkända betyg än jämförelsegruppen.
Tillgänglighet
Alla barn och unga ska kunna använda och vara delaktiga i utemiljön på förskolegårdar och
skolgårdar. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla barn ska kunna ta sig fram på gården
och till så stor del som möjligt använda det utbud som finns. Utrymmet på platsen för en skola
har betydelse för om det är möjligt att bygga på ett eller flera plan – vilket är en viktig
tillgänglighetsfråga. Det ska vara lätt att orientera sig så att man känner sig trygg. Många barn
med funktionsnedsättning har svårigheter med att sortera sinnesintryck (perception) vilket
leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Utemiljön behöver därför innehålla lugna
platser som erbjuder paus och återhämtning av koncentration. 3
Genom att utgå från principen om universell utformning, det vill säga att utforma ett samhälle
som tar hänsyn till mångfalden i befolkningen, vid såväl val av plats som i den fortsatta

2

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Boverket, rapport 2015:8
3

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Boverket, rapport 2015:8
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planeringen av skolan kan likvärdiga villkor skapas för alla barn och efterkonstruerade
särlösningar kan undvikas.4
Samutnyttjande för en trygg och levande plats
Skolgården är i första hand till för barnen, eleverna och den verksamhet som ska bedrivas här.
Men gården kan också vara en viktig plats för barn och unga efter skoltid som mötesplats och
lekplats. Det finns stora möjligheter att utveckla skolan till en lokal mötesplats där lokaler och
skolgårdar utnyttjas över hela dygnet och året samt av såväl vuxna som barn, detta kan öka
upplevelsen av trygghet på platsen. Att utveckla skolan till en plats för möten och social
aktivitet i närområdet kan också göra den viktigare i planeringen. Men en utmaning är frågor
om finansiering, drift och skötsel. Ökad användning innebär ökat slitage och skolan behöver i
någon mån finansiellt kompenseras för detta.5
Skolans möjlighet att motverka skolsegregation
Skolverkets analyser för åren 1998–2016 visar att skolor har blivit alltmer uppdelade utifrån
elevernas familjebakgrund. Analyserna visar också att skolans socioekonomiska
sammansättning (föräldrarnas utbildningsnivå och inkomstnivå) har fått en större betydelse
för elevernas resultat.
Skolsegregation bedöms inte endast ha betydelse för skolans förutsättningar att klara av det
kompensatoriska uppdraget och elevernas kunskapsresultat. Inom forskning lyfts även andra
risker med skolsegregation såsom stigmatisering av elever och en negativ påverkan på den
sociala sammanhållningen i samhället. Forskning pekar mot att det är boendesegregation och
skolval som är de avgörande faktorerna bakom den ökande skolsegregationen.6
För att motverka skolsegregation har skolans geografiska placering och placeringsområde stor
betydelse men även andra metoder för att främja en jämnare och mer blandad
elevsammansättning används i kommunerna runt om i Sverige.
Vegetation och vatten - för en givande utemiljö
Vegetation är en av de viktigaste byggstenarna i en levande, föränderlig och rik utemiljö.
Växter ger årstidsvariation och sinnesintryck som vi vet har återhämtande värden.
Vegetationen ger miljöer som kan användas i undervisningen men också pedagogiskt material
för flera ämnen. Men vegetation, företrädesvis täta buskage eller naturlika planteringar, är
också en av de viktigaste platserna för lek. Det är en av de få platserna utomhus där barn får
påverka och skapa sina egna världar. Från barns perspektiv kan klättervänliga buskträd vara
en spännande skog. En blandning av träd och buskar kan skapa avskildhet mot omgivningens
ljud - och synintryck och samtidigt vara spännande lekmiljöer.

4

Myndigheten för delaktighet, Principen om universell utformning - https://www.mfd.se/verktyg/lar-ompolitikens-mal-och-inriktning/politikens-fyra-arbetssatt/principen-om-universell-utformning/
5
Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Boverket, rapport 2015:8
6
Kartläggning av huvudmäns arbete med att motverka skolsegregation. Skolverket 2018
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Barns hud är känslig och behöver skyddas mot för mycket ultraviolett strålning, även här
spelar träd och buskar en viktig roll. En riktlinje från Strålsäkerhetsmyndigheten säger att mer
än halva himmelsvyn på barnens favoritställen på en gård bör täckas av grönska för att skapa
solsäkra utemiljöer.
En skolgård är också en del i stadens grönstruktur som kan bidra med ekosystemtjänster som
exempelvis öppen dagvattenhantering. Lokalt omhändertagande av dagvatten kan ordnas på
ett sådant sätt att det kan användas i såväl undervisning som lek.
Höjdskillnader
Höjdskillnader på tomten är oftast en tillgång och med hjälp av platsens olika nivåer kan man
skapa rumslighet och fysiska utmaningar genom trappor och ramper, slänter, murar och
utsiktsplatser. Höjdskillnader stimulerar barn till lek och rörelse. Sluttningar mot sydväst är
varma och ljusa och därför populära att vistas på, inte minst under våren. På sluttningar mot
nordost ligger snön kvar länge vilket är en fördel i en pulkabacke. Barnens och pedagogernas
nyttjande och kontakt med utemiljön påverkas av möjligheten att ta sig ut direkt från de rum
verksamheten bedrivs i.
Barns skolvägar
Trenden över tid är att barns skolvägar upplevs som allt mindre trygga av föräldrar, detta
konstateras i Trafikverkets attitydundersökning Barns skolvägar. Andelen som anser att
skolvägen är ganska eller mycket otrygg är nu 32 procent, vilket kan jämföras med 29 procent
år 2015 och 25 procent år 2012. Orsakerna är framför allt att barnet måste korsa vägar, att
vägarna är vältrafikerade och att hastigheterna upplevs vara för höga. 7
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att i tidigt skede med planering av en ny skola
planera för säkra gång - och cykelvägar som möjliggör för fler att gå och cykla vilket kan
minska trafiktrycket på väg till och vid skolan. Det är också viktigt att på - och
avstigningsplatser samt parkeringsplatser tar största möjliga hänsyn till trafiksäkerheten vid
skolan.

7

Attitydundersökning Barns skolvägar 2018. Trafikverket, 2018
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Sammanfattning av elevdialoger - vad är viktigt enligt barnen
Eleverna har haft dialoger utifrån de fyra rubrikerna; skolbyggnaden, utemiljön, vägen till och
från skolan och samverkansbyggnader samt beskrivit vad som är bra och vad som kan bli
bättre i de skolor de själva har erfarenheter av. I sammanfattningen av dialogerna vägs
elevernas svar samman till en rad olika punkter över vad som är viktigt att ha med i
placeringen av en ny skola. Det som lyfts nedan är sådant som kommit upp vid flera av
dialogerna.
Skolbyggnaden
 Skolbyggnaden ska vara indelad i olika delar för olika klasser och stadier med egna
ingångar/entréer. Eleverna vill inte ha trängsel och vill vara med sin klass i första
hand.
 De barn som har erfarenhet av att gå i en liten skola tycker det är positivt med få barn
eftersom alla känner varandra, det är ingen trängsel och blir mindre “tjafs”.
 Bra att gå i samma skola hela tiden (F- 9) och slippa byta skola. Fler möjligheter till
kompisar på större skola.
 Skolan tar mindre plats om den är i flera plan och då blir det mer plats för skolgård.
Samtidigt ska det inte vara för många våningar med trappor man kan ramla i och som
inte alla kan gå i.
 Bra utrymmen i klassrummen
Utemiljön
 Skolgården ska vara stor och det ska gå att göra olika saker.
 Det ska finnas många underhållande och olika möjligheter till lek och rörelse som
exempelvis klätterställningar, leksaker och ytor för sport. Det ska vara anpassat för
olika åldrar och vara utformat så att ingen blir utanför.
 Utemiljön ska ge möjlighet till att de yngre och äldre barnen ska kunna ha sina egna
platser på gården.
 Det är bra med sittplatser utomhus. Då kan man också ha undervisning/skolarbete
utomhus.
 Det är viktigt att skolgården har tydliga gränser och är skyddad från exempelvis trafik
och förbipasserande.
 Skog och natur med träd och berg gör att man kan leka olika lekar, vara lite ifred. Träd
är bra för miljön och dämpar ljud.
 Det är bra med natur vid skolan, då kan man göra utflykter och ha idrottslektioner i
naturen.
 På skolgården ska det finnas bra och säkra utrymmen för cykelparkering som minskar
stöldrisken.
 Skolans utemiljö ska ligga avskild från trafikerade vägar.
Vägen till och från skolan
När eleverna får välja vad de tycker är det bästa sättet att ta sig till skolan tycker de flesta att
gå eller cykla är det bästa alternativet eftersom det är bra för hälsan och miljön. För de som
inte kan gå eller cykla tycker man att buss är något bättre än bil, ur miljösynpunkt.
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Det är bra att många barn bor nära skolan så att man kan cykla eller gå och ha sällskap
med andra.
Att cykla och gå ger motion och frisk luft och det mår man bra av. Att cykla och gå är
bäst för miljön.
Cykel -och gångvägar ska vara säkra och avskilda från bilvägarna. Cykel- och
gångvägar ska vara uppdelade så att man inte krockar med fotgängare och andra
cyklister. Det är bra med fartgupp och övergångsställen.
Cykel – och gångvägen till skolan ska vara väl upplyst för att kännas trygg.
Det är bra med skolvägar som har fina omgivningar, det känns bra.
För de som åker buss är det viktigt att bussen går i tid, att den är särskilt till för
skolbarn och att byte mellan skolskjuts och buss fungerar bra. Det är viktigt med
trygga busskurer med tak vid hållplatser till och från skolan.

Samverkansbyggnader (fritidshem, fritidsgård och idrottshall)
Fritidshem
 Fritidshem viktigt för yngre barn men inte för äldre. Bra med fritidshem för elever
som inte har det bra hemma och när föräldrarna jobbar.
 Inte i skolbyggnaden men bra om fritids ligger inne på skolans område om man
glömmer något eller så.
 Fritidshem ska ligga bredvid, gärna lite utanför skolan annars stör fritids de som går i
skolan/har lektion eller prov.
 Fritidshemmet ska ha en egen gård- för att undvika krockar mellan barn som är på
fritids och de som fortfarande går i skolan. De som går i skolan ska kunna använda
skolgården på rasten.
Fritidsgård
 Fritidsgården ska ligga bredvid skolan.
 Bra för högstadiet med fritidsgård för de har inget annat att göra på rasterna.
 Bra om den ligger vid skolan så att man kan hänga där och köpa mellanmål.
 Aktiviteter på fritidsgården är så viktigt!
Idrottshall för föreningar på kvällen
 Det behövs hallar för exempelvis innebandy och handboll där man kan ha publik, det
är ekonomiskt att bygga en stor sporthall vid nya skolan istället för att bygga en till
någon annanstans.
 Det finns en risk att det blir smutsigt och slitet om den används av föreningar på
kvällar – snus i taket och liknande.
 Finns de som gillar idrott men också de som inte gillar idrott då spelar det mindre roll.
 Bra för föreningar som inte har råd att ha egen idrottshall, bra nära skolan.
 Oskarshamn är en sportig stad med många föreningar, bra med flera idrottshallar.
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Praktiskt om det ligger vid skolan, och centralt för att ungdomar ska kunna ta sig
enkelt till träningar.

Sammanfattning – intervjuer om högstadieelevers utemiljö
I feriearbetarnas intervjurapport om högstadieelevers utemiljö finns en sammanställning över
vad de anser är de tre viktigaste faktorerna för en skolgård för både rörelse och lugn och ro:
1. Miljö - skolgården ska vara grön och fin för ögat med buskage och träd. Det får gärna
finnas gröna slingor eller stigar att gå på.
2. Sittplatser – det ska finnas gott om sittplatser, av olika slag och för olika många
personer. Det ska finnas sittplatser med tak utomhus så att det går att sitta ute i alla
väder och vissa sittplatser bör placeras mer avskilt på gården.
3. Yta – det ska finnas asfalterad/hård yta för olika typer av sport och aktiviteter. Ytan
ska vara en del av högstadieelevernas gård annars ser ungdomarna en risk att den alltid
används av de yngre eleverna och därför är upptagen.
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Bedömning av barnens bästa
Det finns fyra föreslagna platser för nybyggnation av skola i Oskarshamns kommun.





Repslagarhuset
Bomans
Länsmansängen
Havslätt

Baserat på den sammanställning av lagstiftning och forskning samt dialog med eleverna ska
den här barnkonsekvensanalysen mynna ut i ett antal bedömningar för barnens bästa.
Barnkonventionens grundprinciper (nr 2, 3, 6 och 12) genomsyrar hela analysen och är
vägledande.
Barnen ska ha plats
Eleverna utrycker i dialogerna att det är viktigt med en stor skolgård. Detta för att det ska
rymmas olika möjligheter till lek och aktivitet och finnas något som passar alla. Enligt artikel
31 i barnkonventionen har barn rätt till lek, vila, fritid och rekreation och här spelar skolan en
viktig roll. Forskning visar på att barn rör sig allt mindre att utformningen av skolgården kan
vara med och stimulera till aktivitet. För eleverna är det också viktigt att skolgården är
tillräckligt stor för att rymma både rast- och fritidshemsverksamhet, utan att det krocka med
varandra.
Eleverna utrycker också att det är viktigt att skolbyggnaden är indelad i olika delar så att
exempelvis varje årskurs har sin egen trygga del, gärna med egna in-och utgångar. Detta blir
extra viktigt i en störres skola med många elever. I intervjuerna med ungdomar framkom det
att de ser ett stort behov av att högstadieelever har egna aktivitetsytor för sport och rörelse på
skolgården, något som kräver yta.
Varje barn med funktionsnedsättning ska enligt barnkonventionen ha ett fullvärdigt och
anständigt liv som säkerställer dess värdighet (artikel 23) vilket ställer krav på den plats som
väljs för ny skola, både utifrån skolbyggnadernas utformning och utemiljö. I dialogerna med
eleverna framkom ett konkret exempel om att som elev med en funktionedsättning slippa att
hamna i situationen att behöva ta hissen upp till klassrummet när klasskompisarna samtidigt
tar trappan. Universella lösningar är i många fall mer ytkrävande, då det exempelvis skulle
förespråka lägre byggnader utan flera våningar samt fler indelningar gällande såväl byggnader
som utomhusmiljöer.
En stor yta till den nya skolan är utifrån dessa resonemang nödvändig ur ett
barnrättsperspektiv.
Kompensatoriska åtgärder
 Om valet av plats för den nya skolan inte kan ge de stora ytor som barnen lyfter som
viktiga ska det kompenseras genom att skapa rum i utemiljön som är anpassade efter
olika behov och aktiviteter.
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Flera våningar kan medföra lägre tillgänglighet. Behöver skolan ändå byggas i flera
plan är det nödvändigt att särskilt arbeta med universell utformning och undvika
lösningar som särskiljer vissa grupper.
Ska skolan vara stor (F-9 med flera paralleller) är det extra viktigt att arbeta med
indelningar av byggnader och utemiljö, skapa små enheter i det stora enligt barnens
önskningar.

Barnen ska ha möjlighet att självständigt ta sig till skolan
I dialogerna framkom att eleverna tycker att det bästa sättet att ta sig till skolan är genom att
gå eller cykla, vilket kräver att skolan placeras så nära så många elever som möjligt. Eleverna
utrycker att det är det bästa för hälsan att gå eller cykla eftersom det ger motion och frisk luft.
De påpekar också att det är bäst för miljön att inte åka bil. Säkra, trygga och väl upplysta
skolvägar är något som eleverna lyfter som viktigt för att de ska kunna ta sig till skolan på ett
bra sätt.
Att självständigt, på ett tryggt och säkert sätt, kunna ta sig till och från skola och
fritidsaktiviteter hänger väl ihop med artikel 31 i barnkonventionen om barns rätt till vila och
fritid. Enligt skollagen ska kommunen beakta vad som är ändamålsenligt ur
kommunikationssynpunkt för eleverna. Ur ett folkhälsoperspektiv är det också en viktig form
för vardagsmotion att ta sig till skolan till fots eller med cykel.
Den nya skolans placering bör utgå ifrån att ge som många barn som möjligt närhet till
skolan, vilket ger förutsättningar att självständigt och aktivt ta sig till och från skolan.
Kompensatoriska åtgärder
Om skolan placeras på en plats där det idag inte finns säkra gång- och cykelvägar ska detta
åtgärdas med extra satsningar på nya och befintliga vägar.
Barnen ska ha trygga, gröna omgivningar
Eleverna beskriver på olika sätt att det är viktigt att skolan har lugna och trygga omgivningar
och att miljön runt skolan påverkar hur de mår och känner sig. Skolgårdens gränser ska vara
tydliga och gården ska vara avskild från förbipasserande samt trafik. Eleverna och
ungdomarna beskriver även att det är viktigt med träd, natur, skog och berg - dels för att vara
ute i för rast och undervisning men också för att det skapar lugna och fina utsikter inifrån
skolan.
Platsen för ny skola får stor betydelse för att kunna möta barnens behov av gröna och trygga
omgivningar. Naturgivna resurser såsom uppväxta träd och buskar och nivåskillnader i form
av berg, samt ett skyddat läge är aspekter som är svåra att återskapa på konstgjord väg och
därför bör vara prioriterat vid val av plats - för barnens bästa.

Sida 17 av 17

Kompensatoriska åtgärder
Om skolan placeras på en plats som ej ger avskildhet från förbipasserande bör detta
kompenseras i utemiljön genom att barriärer skapas mot omgivningen i form av exempelvis
staket, nivåskillnader och vegetation.

BILAGA 4

1
Oskarshamns kommun växer vilket vi tycker är fantastiskt! Att vi blir fler i kommunen
innebär att vi har ett ökat behov av lokaler inom förskola och skola. En av åtgärderna
som vi nu undersöker för att möta det ökade lokalbehovet är att utreda en ny F-9 skola
i de centrala eller nordöstra delarna av Oskarshamns tätort. Utöver kapacitetsbrist
grundar sig förslaget att bygga en ny skola på att vissa av våra befintliga skollokaler
inte bedöms vara ändamålsenliga. Förslaget att bygga en ny F-9 skola innebär även att
Vallhallaskolan kommer att göras om till en F-6 skola samt att Norra skolan och
Saltvikskolan avvecklas. I lokalutredningsrapporten som bifogades i Unikum-utskicket
kan du läsa mer om vad som ligger till grund för behovet av en ny skola.
Den nya F-9 skolans upptagningsområde är ännu inte helt bestämt. Tanken är dock att
den nya skolan tillsammans med Vallhallaskolan ska erbjuda undervisning för
elevgrupper som i dagsläget anvisas till Saltvikskolan, Norra skolan eller Vallhallaskolan
samt elever som bor i Södertorn och Åsa. Det innebär att högstadieelevernas
upptagningsområde på den nya skolan kommer vara från Södertorn i söder till Skrikebo
i norr.
Vi är intresserad av att ta del av din åsikt gällande placering av en ny F-9 skola.
Bildningsförvaltningen har tillsammans med Tekniska kontoret och
Samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda fyra platser för placering av en
eventuell ny skola. En del i detta arbete är att lyssna på vårdnadshavares åsikter. Vid
ett dialogforum med sju mycket engagerade föräldrar framkom många kloka tankar och
synpunkter. Nu ger vi fler möjligheten att komma med kommentarer genom att svara
på denna enkät.
De fyra platser som ska utredas är 1) Repslagarhuset, 2) Bohmans, 3) Länsmansängen
och 4) Nordväst om Havslätts camping, se kartbilden nedan. Alternativen ska utredas
utifrån olika perspektiv såsom naturvärden, trafiksituation och elevsammansättning.
Förutom platsernas lämplighet för att bygga en skola ska även barn och ungas
möjlighet till fritidsaktiviteter på dessa platser belysas (exempelvis fritidsgård och
idrottshall anpassat efter föreningars behov).

2

1. Hur ser du på möjligheten att bygga en ny F–9 skola vid
nuvarande Repslagarhuset?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

2. Motivera gärna ditt svar

3. Hur tror du att barn och ungas möjligheter till
fritidsaktiviteter, såsom fritidsgård och idrottshall i
anslutning till skolan, påverkas av denna placering?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

4. Motivera gärna ditt svar

3

5. Hur ser du på möjligheten att bygga en ny F–9 skola vid
Bomans?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

6. Motivera gärna ditt svar

7. Hur tror du att barn och ungas möjligheter till
fritidsaktiviteter, såsom fritidsgård och idrottshall i
anslutning till skolan, påverkas av denna placering?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

8. Motivera gärna ditt svar

4

9. Hur ser du på möjligheten att bygga en ny F–9 skola vid
Länsmansängen?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

10. Motivera gärna ditt svar

11. Hur tror du att barn och ungas möjligheter till
fritidsaktiviteter, såsom fritidsgård och idrottshall i
anslutning till skolan, påverkas av denna placering?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

12. Motivera gärna ditt svar

5

13. Hur ser du på möjligheten att bygga en ny F–9 skola
vid Havslätt?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

14. Motivera gärna ditt svar

15. Hur tror du att barn och ungas möjligheter till
fritidsaktiviteter, såsom fritidsgård och idrottshall i
anslutning till skolan, påverkas av denna placering?
Mycket negativt
Negativt
Ingen åsikt/varken positivt eller negativt
Positivt
Mycket positivt

16. Motivera gärna ditt svar

6

17. Har du några andra synpunkter kopplat till den
utredning av fyra platser för en eventuell ny F–9 skola
som görs just nu?

7
Tack för din medverkan!
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