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1.

BAKGRUND

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Mittskåne Vatten (MsV) är en kommunal organisation som sedan år 2014 förvaltar VAverksamheten i Höör och Hörby kommuner. Organisationen har verksamhetsställen dels i
kommunhuset i Höör dit administration och utrednings- och projekthantering har lokaliserats, dels i fristående lokaler i Hörby där mindre laboratorium och utrymmen för
driftpersonal är belägna.
Ledningen för MsV bedömer det tveksamt att organisationens nuvarande kontorslokaler i
Höör uppfyller framtida behov av rumsfunktioner och krav på säkerhetsskydd för
verksamheten. Med anledning av detta har MsV gett VattenProjekt AB i uppdrag att
övergripande undersöka följande alternativ för hur behovet av framtida lokaler kan lösas.
A. Bibehållande och anpassning av nuvarande lokaler i Höör.
B. Nybyggnation inom Höör centralort.
C. Ombyggnad av existerande (ej definierad) lokal (byggnad) inom Höör centralort.
Utredningsalternativen baseras på de funktionskrav som finns angivna i IOA presentation
”Lokalbehov Mittskåne Vatten 2020-2030 (preliminär, dat. 2019-02-11). Angivna
funktionskrav har därefter i dialog med MsV justerats och preciserats.
Utredningen har utförts av en konsultgrupp med följande sammansättning:
 VattenProjekt AB: Uppdragsledning
 Här! Malmö AB: Arkitektur
 Kontrollera AB: Byggnadsteknik
 Tyréns AB: El- och säkerhetsinstallationer
Utredningen har genomförts under april månad 2019 och baseras på typutföranden och
schematiska fackmannaansättande av utföranden och val. Inga detaljer har studerats.
Utredningen har under maj månad 2019 reviderats, främst avseende dimensionerande antal
personer och konsekvenserna av detta för lokalbehov och indikerade
investeringskostnader.
Utredningen förväntas ligga till grund för efterföljande projektfaser såsom fördjupat
utredningsarbete och/eller förslagsarbete/programhandling.
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2.

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

Befintlig organisation och lokaler

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Mittskåne Vatten (MsV) har enligt uppgifter från ledningsgruppen f n 34 personer
anställda, varav 19 arbetsplatser finns vid huvudkontoret i Höör och resterande 15 personer
arbetar vid driftkontoret i Hörby. Organisationen har de senaste åren växt och planeras
fortsatt växa för att möta de krav på förvaltning och utveckling av VA-verksamheten som
ställs av MsV, myndigheter och kunder.
MsV har under våren 2019 låtit konstatera att det är tveksamt om organisationens
nuvarande lokaler i Höör uppfyller ett antal myndighetsanvisningar och lagkrav (IOA AB:
”Lokalbehov Mittskåne Vatten 2020-2030”, preliminär, daterad 2019-02-11).
Vid inledande möte med representanter för Mittskåne Vattens ledningsgrupp har de
konstateranden som görs i ovan nämnda dokument diskuterats. Härvid har följande
noterats avseende den nuvarande lokalen i Höör:
 Lokalen uppfyller ej önskad säkerhetsnivå omfattande skyddsklass 3 och
larmklass 3.
 Dedikerade utrymmen för hantering av sekretessklassad dokumentation saknas.
 Möjlighet saknas för arkivering av handlingar i enlighet med de krav som ställs
enligt Riksarkivets föreskrift för arkivlokaler.
 Oklart om den reservkraftsförsörjning som finns fullt ut har kapacitet att försörja
MsV behov under 72h.
 Tillgång till redundanta datanät saknas.
 Ytor för hysande av tillkommande personal är otillräckliga.
 Möjlighet för framtida samlokalisering med driftorganisationen saknas.
 Osäkerheter avseende möjligheterna att möta eventuellt framtida politiska
direktiv/ambitioner avseende utökning av MsV verksamhet.
2.2

Framtida organisation och lokaler

För utformning och lokalisering av MsV framtida huvudkontor har vid utredningsarbetets
startmöte följande anvisningar/kriterier framförts av MsV ledningsgrupp:




Framtida lokal ska vara belägen på gångavstånd från Höör station.
Framtida lokal ska möjliggöra samlokalisering av nuvarande verksamhet i Hörby
med verksamheten i Höör inom 5 år (år 2024).
Byggnad och parkeringsplatser ska kunna inhägnas.
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Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

För dimensionering av kontoret har följande anvisningar framförts:
Antal kontorsplatser (huvudkontor +drift)

40 st

Storlek på laboratorium inklusive förråd (drift)

50 m2

Parkeringsplatser (varav 20 tjänstefordon)

40 st

Kopieringsrum

20 m2

Förråd

20 m2

Arkivbehov

30 m2

Närarkiv

15 m2

Då MsV verksamhet omfattas av Säkerhetsskyddslagen avseende säkerhetskänslig
verksamhet, har MsV anvisat att lokalen ska utformas för att möta krav baserat på 4 nivåer
av sekretess:
Nivå Verksamhet
A
Publik del utan krav på
identifiering av besökare

Utrymmen
Reception

Skyddsklass
1

B

Publik del med krav på
identifiering av besökare

Mötesrum för kunder och vissa
externa kontakter

1

C

Verksamhetsintern del;
personal och behöriga
besökare
Verksamhetsintern del;
säkerhetsgodkänd personal

Personalutrymmen inkl. mötesrum,
allmänna tekniska installationer

2

Personalutrymmen inkl. skyddsklassade tekniska installationer,
säkra rum

3

D
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2.3

Övriga utredningsförutsättningar

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Som nämnts ovan har tre utredningsalternativ anvisats:
A. Bibehållande och anpassning av nuvarande lokaler i Höör.
B. Nybyggnation inom Höör centralort.
C. Ombyggnad av existerande (ej definierad) lokal (byggnad) inom Höör
centralort.
För möjliggörande av utredningens genomförande inom avsatt budget och tidsutsträckning,
har nedan angivna utredningsförutsättningar överenskommits för respektive alternativ.
Alternativ A; Bibehållande och anpassning av nuvarande lokaler i Höör
 Befintlig lokals utformning och förutsättningar studeras endast översiktligt
visuellt i samband med utredningens startmöte. Inga byggnadstekniska
undersökningar (exempelvis avseende status på betong, fukt, mögel etc.)
omfattas.
 Undersökning av befintliga byggnadsinstallationer såsom el-, vvs- och
luftbehandling omfattas ej. Ansättande avseende installationernas skick och
möjligheter för anpassning för framtida behov, baseras på installationernas ålder.
Alternativ B: Nybyggnation inom Höör centralort
 Undersökning av förutsättningar för grundläggning av ny byggnad omfattas ej.
Härvid ansätts att ny byggnad kan anläggas utan pålning eller borrplintar.
 Kostnader för markförvärv beaktas ej.
Alternativ C: Ombyggnad av existerande (ej definierad) lokal (byggnad) inom Höör
centralort.
För alternativ B och C har av MsV föreslagits tre alternativa geografiska områden inom
Höör centralort som relevanta för framtida lokalisering:
a) Längs Bangårdsgatan (invid stambanans västra sida)
b) Längs Industrigatan (södra delen)
c) Inom Verksamhetsområde Syd (Terminalvägen/Nya Sätoftavägen)
Vid besök vid de tre ovan nämnda områdena har konstaterats att befintliga byggnader
uppvisar ett antal likheter i byggnadssätt. Dessa likheter tillämpas som förutsättningar för
den ej definierade byggnad som utredningsarbetet för alternativ C ska baseras på:
 ”Enkel” enplansbyggnad anlagd på betongplatta på mark.
 Byggnaden är anlagd runt år 1980 (dvs är ca 40 år gammal).
För möjliggörande av en jämförelse av alternativ C med alternativ A och B, behöver
ytterligare ett antal ansättande göras.
 Byggnaden uppfyller behovet avseende erforderlig lokalyta (se kapitel 3.2
nedan).
 Befintlig planlösning kan bibehållas till ca 50%. (Här ansätts att endast
ombyggnad av lokalen erfordras, ej tillbyggnad.)
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Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Byggnadens tomt uppfyller behovet avseende erforderlig markyta för inrättande
av angivet antal p-platser.
Befintlig el-servis kan behållas.
Inga åtgärder avseende fuktskador erfordras.
Inga estetiska åtgärder avseende fasader etc. erfordras/önskas.
Eventuell förvärvskostnad beaktas ej.

Lagstiftning och myndighetsanvisningar
För utformning av kontorslokaler som ska hysa offentlig verksamhet som hanterar
sekretessbelagd information/dokumentation, finns ett antal regelverk att beakta. Här
omfattas bl a följande:
 AFS 2009:2; Arbetsplatsens utformning. I denna föreskrift behandlas bl a
tillgång till dagsljus.
 Boverkets byggregler (BBR). I detta regelverk behandlas bl a tillgänglighet,
rumshöjd och brandskydd.
 Säkerhetsskyddslagen; SFS 2018:585. Denna lagstiftning behandlar bl a
skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler; RA-SF 2013:4.
Föreskriften styr utformning av arkivlokal avseende klimat, luftkvalité mm.
 Svenska stöldskyddsföreningens regler för inbrottsskydd; SSF 200:5.
Dokumentet behandlar utformning av skyddsåtgärder för byggnad.
 Svenska stöldskyddsföreningens norm för områdesskydd; SSF 1087. Dokumentet
behandlar utformning av skyddsåtgärder för område.
 Svenska stöldskyddsföreningens regler för projektering av inbrotts- och
överfallslarm; SSF 130:8. Dokumentet behandlar projektering av larm.
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3.

KONSTATERANDEN OCH ÅTGÄRDER

3.1

Alternativ A: Bibehållande och anpassning av nuvarande lokaler i Höör

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Planlösningen för nuvarande lokal i Höör Kommunhus framgår av figur A nedan.

Figur A: Planlösning för Mittskåne Vattens befintliga huvudkontor (gul markering).
Lokalens yta bedöms uppgå till runt 500 m2. Dock disponerar Mittskåne Vatten inte hela
lokalytan då ca 1/3 av lokalens yta (utrymmena i figurens ”vänstra del”) används som
förråd.
Som nämnts ovan under kapitel 2.1 har Mittskåne Vatten inför påbörjande av denna
utredning gjort ett antal konstateranden avseende den nuvarande kontorslokalen i Höör
Kommunhus:
 Lokalen uppfyller ej önskad säkerhetsnivå omfattande skyddsklass 3 och
larmklass 3.
 Dedikerade utrymmen för hantering av sekretessklassad dokumentation saknas.
 Möjlighet saknas för arkivering av handlingar i enlighet med de krav som ställs
enligt Riksarkivets föreskrift för arkivlokaler. (Möjlighet/tillgång till
”Riksarkiv” i annan del av Kommunhuset har ej diskuterats.)
 Oklart om den reservkraftsförsörjning som finns fullt ut har kapacitet att försörja
MsV behov under 72h.
 Tillgång till redundanta datanät saknas.
 Ytor för hysande av tillkommande personal är otillräckliga.
 Möjlighet för framtida samlokalisering med driftorganisationen saknas.
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Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Utöver ovanstående konstateranden kan ytterligare ett antal konstateranden och
bedömningar göras:
 Det är olämpligt att anlägga arkiv inom nuvarande lokal då golvnivån i lokalen
befinner sig under omgivande markyta.
 Förutsättningar för installation av reservkraftsaggregat är olämpliga, dels inom
lokalen då golvnivån i lokalen befinner sig under markytan, dels för installation
av reservkraftsaggregat på markyta utanför lokalen då Kommunhuset är omgivet
av bostäder.
 Lokalen uppfyller ej gällande krav avseende dagsljus på arbetsplats.
 Möjlighet att utöka personalutrymmen begränsas p g a:
o Möjligheter för anpassning av planlösning begränsas p g a placering av
vissa bärande väggar.
o Möjligheter för anpassning (ombyggnad/utbyggnad) av ventilationsinstallationer begränsas p g a låg takhöjd.
Teoretiskt bedöms 28 arbetsplatser kunna inhysas i nuvarande lokal, ett beslut
om detta skulle dock strida mot kraven på dagsljus såväl som ventilation.
Arbetsytan per arbetsplats skulle även bli mycket begränsad.
Ovanstående konstateranden innebär ytterligare skäl (utöver de skäl som framförts av MsV
vid startmötet) till att samlokalisering med driftorganisationen ej är möjlig i nuvarande
lokal. I det fall MsV, trots ovanstående konstaterande, väljer att även fortsättningsvis
bedriva verksamhet i lokalen och anpassa lokalens installationer till detta, bedöms följande
åtgärder behöva vidtas:
 Dörrar och fönster i ytterväggar byts till nya med skyddsklass 3, alternativt
kompletteras med skyddsklassat inbrottsskydd. (Inga skyddsklassgränser inom
lokalen.)
 Mindre justeringar av planlösning (tillkommande innervägg).
 Innerväggar utförs med nya ytskikt.
 Golvbeläggningar rivs och ersätts med nya, anpassat till befintligt undergolv.
 Ommålning av innertak (synliga installationer då nedpendlat akustikundertak ej
bedöms kunna installeras för att dölja installationer).
 Installation av viss fast inredning.
 Befintlig vvs-installation rivs och ersätts med ny. (Inga nya ledningsdragningar i
golv.)
 Arkivutrymme med lägre brandklass (EI 60) inrättas med befintliga
byggnadsdelar, dock installeras ny arkivdörr och ventilation.
 Anpassning av luftbehandlingssystem och installation av kylmaskin.
 Installation av kraft för ventilationssystem (ca 6 kW) och kylmaskin (ca 12 kW).
 Installation av UPS (ca 3 kVA) för 10 min drift.
 Ny serviscentral (ca 80A)
 Installation av LED-belysning.
 Installation av lokalt fastighetsnät (10 Gb) med redundant fibermatning.
 Installation av inbrottslarm (larmklass 3) med integrerat passagesystem.
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3.2

Alternativ B: Nybyggnation inom Höör centralort

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Baserat på de förutsättningar och anvisningar från MittskåneVatten som omnämns ovan
under kapitel 2 har rumsfunktionskraven indelats i två delar med nedan angivna funktioner:
 Offentlig del:
o Reception och kundmottagningsrum
o Mötesrum (2 st) och kontorsrum (2 st)
 Verksamhetsintern del:
o Total 40 st arbetsplatser fördelade på ca 20 st i landskap och ca 20 st i 1personers kontorsrum
o Mötesrum (2 st)
o Pentry-/pausutrymme
o ”Riksarkiv” (30 m2)
o Närarkiv (15 m2) samt förråd för kontorsmaterial (10 m2)
o Driftavdelning bestående av utrymmen för laboratorium (50 m2),
omklädningsrum (175 m2) och förråd (15 + 25 m2)
o Utrymmen för tekniska installationer (reservkraftsrum, teknikrum (servers
etc.) samt teknikrum (ventilation)).
För tydliggörande av den totala byggnadsyta som behövs för att inkludera ovanstående
utrymmen i en och samma lokal (byggnad) har nedanstående s k ytskiss utarbetats. Av
skissen framgår att en byggnadsyta om ca 1 100 – 1 200 m2 erfordras för att möta ställda
rums- och funktionskrav.

Figur B: Ytskiss baserad på angivna rumsbehov och funktioner.
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Principiell byggnadsutformning
Vid anläggande av en ny byggnad föreslås/ ansätts följande principiella utförande:
 Normal grundläggning (ej pålning) av isolerad betongplatta på mark.
 Byggnaden utförs i 1 plan samt med utrymme för ventilationsinstallationer på
ovanplan.
 Betongstomme med isolering och fasadtegel.
 Yttertak utförs i betong med isolering och tätskiktsmatta.
 Bärande innerväggar av betong respektive icke-bärande innerväggar med
stålregelstomme och skivbeklädnad.
 Skalskydd klass 3 installeras för byggnaden i sin helhet.
 Skalskydd klass 2 installeras mellan offentliga ytor och verksamhetsytor.
Det arkiv (”Riksarkiv”) som ska möta Riksarkivets föreskrifter utförs med väggar och tak i
betong för mötande av brandklass EI 120.
El-installationerna i byggnaden föreslås omfatta följande:
 Installation av kraftförsörjning för vvs (ca 15 kW), kylmaskin (ca 35 kW) samt
laddningsstolpar för el-bilar (ca 20 st á 2 kW).
 Reservkraftaggregat (ca 50 kVA) med tank för 72h drift för försörjning av
byggnaden exklusive kyla och laddningsstolpar.
 UPS-installation (ca 5 kVA) för 10 min drift (märklast).
 Serviscentral (ca 200A)
 Installation av LED-belysning.
 Lokalt fastighetsnät (10 Gb) med redundant fibermatning.
 Inbrottslarm med larmklass 2 resp. larmklass 3, med integrerat passagesystem.

Figur C: Ytskiss visande fiktiv byggnadsutbredning på fiktiv tomt.
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För hysande av de 40 parkeringsplatser som angivits som krav av MsV bedöms att en total
tomtyta om knappt 5 000 m2 erfordras, se principiell ytskiss ovan. Tomten kan, vid krav på
mötande av försäkringsförbundets tidigare krav enligt RUS200:3-Skyddsklass 1 (nu SSF
1087, samt ”skyddsklass 4” alternativt ”skyddsklass 5” enligt leverantörer av områdesskydd), inhägnas med palissadstaket och motoriserad skjutgrind med automatik.
För att tydliggöra erforderlig tomtstorleks utbredning har fiktiv placering lagts in på karta
för två av de tre anvisade områdena i Höörs centralort; dels invid stambanans västra sida
längs Bangårdsgatan (a ovan), dels längs Industrigatan (b ovan).

Figur D: Erforderlig tomtstorlek med byggnad, fiktiv placering vid Bangårdsgatan och
Industrigatan.
Byggnaden kan uppföras i etapper där exempelvis en första etapp utformas för att möta
huvudkontorets behov, och en andra tillkommande etapp utformas för att möta
driftverksamhetens behov. För att etappvis uppförande ska vara rationellt krävs dock ett
antal års mellanrum mellan etapperna. I det fall MsV önskar uppföra en ny byggnad så
snart som möjligt, samt om MsV även önskar lämna nuvarande lokaler i Hörby så snart
nuvarande hyreskontrakt utlöper år 2024, bedöms att en tidsperiod om endast ca 1 år
föreligger mellan färdigställande av etapperna. Denna tidsperiod är alltför kort för att
motivera etappvis uppförande.
I ett scenario där hela byggnaden uppförs vid ett (1) tillfälle men där inflyttning sker vid
två olika tillfällen, kan lokalerna möjligen utformas för uthyrning av den del av lokalerna
som avses hysa nuvarande verksamhet i Hörby under en mellantid. För att möjliggöra detta
på ett lämpligt sätt behöver byggnaden förses med vissa tillkommande installationer vilka i
samband med utflyttning av hyresgästen modifieras.
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3.3

Alternativ C: Ombyggnad av existerande (ej definierad) lokal (byggnad) inom
Höör centralort

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Som nämnts ovan under kapitel 2 har ett antal ansättande gjorts avseende förutsättningarna
för ombyggnad av en existerande men inte definierad lokal/byggnad. Här omfattas
följande:
 ”Enkel” enplansbyggnad anlagd på betongplatta på mark.
 Byggnaden är anlagd runt år 1980 (dvs är ca 40 år gammal).
 Byggnaden uppfyller behovet avseende erforderlig lokalyta (se kapitel 3.2 ovan).
 Befintlig planlösning kan bibehållas till ca 50%. (Här ansätts att endast
ombyggnad av lokalen erfordras, ej tillbyggnad.)
 Byggnaden uppfyller behovet avseende erforderlig markyta för inrättande av
angivet antal p-platser.
 Befintlig el-servis kan behållas.
 Inga åtgärder avseende fuktskador erfordras.
 Inga estetiska åtgärder avseende fasader etc. erfordras/önskas.
 Eventuell förvärvskostnad beaktas ej.
Utöver ovanstående ansättande baseras förutsättningarna för alternativ C på följande:
 För uppfyllande av skyddsklass 3 monteras stålplåt i väggar och yttertak samt
byts dörrar och fönster ut.
 Samtliga ytskikt byts ut alternativt fräschas upp.
 Samtliga el- och ventilationsinstallationer byts ut till nivå lika
nybyggnadsalternativet.
 Byggnaden förses med larminstallationer lika nybyggnadsalternativet (larmklass
3 i byggnadens skal och larmklass 2 i innerväggar mellan publik del och
verksamhetsintern del).
 Kraftförsörjning rustas upp till nivå lika nybyggnad.
 Byggnaden förses med installationer för reservkraft, UPS och datanätförsörjning
lika nybyggnad.
 ”Riksarkiv” inrättas.
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4.

KOSTNADER

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Baserat på de förutsättningar som angetts av Mittskåne Vatten, samt de ansättande och
identifierade åtgärder som presenterats under kapitel 2 och 3 ovan, kan en indikering av
respektive alternativs kostnad göras. Som tidigare nämnts omfattar kostnaden ej utgifter för
förvärv av mark (alternativ B) eller förvärv av byggnad/lokal (alternativ C). Ej heller
omfattas (nuvärdesberäkning av) respektive alternativs driftkostnad.

Entreprenadkostnad (Mkr)

Alternativ A
Runt 10

Alternativ B
40-50

Alternativ C
25-35

Angivna kostnader ska ses som en indikering av entreprenadkostnadens storleksordning
och indikerar skillnaden i kostnad mellan de olika alternativen. I respektive kostnad
omfattas ej byggherrens kostnader för projektering, projekt- och byggledning, kontroller
och besiktningar samt administrativa kostnader. Som schablon kan ansättas att dessa
kostnader kan förväntas tillkomma med ca 15-20% på bedömd entreprenadkostnad.
Presenterade kostnader ovan bör ej ligga till grund för investeringsbeslut utan att
fördjupad utredning har genomförts.
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5.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Som konsekvens av denna övergripande utredning kan följande slutsatser summeras:
Alternativ A: Bibehållande och anpassning av nuvarande lokaler i Höör
Vid bibehållande av nuvarande lokaler i Höör kan varken internt (av Mittskåne Vatten)
eller externt (myndighetsanvisningar, lagstiftning etc.) ställda krav mötas.
Noterade externa krav som ej kan uppfyllas omfattar bl a följande:
 Inrättande av ”Riksarkiv” kan svårligen uppfyllas på rimligt sätt.
 I BBR ställda krav avseende dagsljus vid arbetsplats uppfylls ej.
Noterade interna krav som ej kan uppfyllas omfattar bl a följande:
 Planerad tillkommande personal vid huvudkontoret (ökning från dagens 19
personer) kan ej beredas arbetsplats med mindre än att BBRs krav på dagsljus
samt bedömda förväntat nödvändiga ventilationsåtgärder ej uppfylls.
 Önskad samlokalisering av verksamheten i Höör med verksamheten i Hörby
(innebärande en total personalstyrka om ca 40 personer) kan ej uppfyllas.
Vidare kan noteras att åtgärder för uppfyllande av bl a säkerhetsskyddskrav är tämligen
kostsamma.
Alternativ B: Nybyggnation inom Höör centralort
Vid nyanaläggning kan de framtida lokalerna fullt ut utformas efter ställda interna och
externa krav. Detta innebär att nybyggnation är det mest lämpliga alternativet ur såväl
verksamhets- som säkerhetsperspektiv.
Det skall noteras att då kostnad för förvärv av lämpligt markområde för byggnadens
anläggande inte har beaktats innebär detta faktum en osäker och tillkommande kostnad.
Alternativ C: Ombyggnad av existerande (ej definierad) lokal (byggnad) inom Höör
centralort
Då utredning av detta alternativ måste baseras på ett stort antal ansättande, är osäkerheten
hög avseende den indikerade entreprenadkostnaden. Dock kan konstateras att (baserat på
de ansättande som gjorts) det är kostsamt att anpassa en existerande byggnad/lokal till
verksamhetens behov, bl a på grund av de höga säkerhetskrav som befintlig byggnad ska
uppfylla och anpassas till.
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Lokalutredning Kortfattad rapport REV A

Rekommendation
Som nämnts under kapitel 4 bör ett eventuellt investeringsbeslut föregås av vidare,
fördjupat, utredningsarbete. En sådan fördjupad utredning (förslagsarbete/
programhandling) bör bl a omfatta följande:






Mer precist fastställande av erforderlig lokalyta vilket förutsätter fördjupad
genomgång av lokalens funktionsbehov. Här omfattas även att de för framtiden
dimensionerande förutsättningarna avseende antal anställda personer och
ytbehov för vissa funktioner, vidare övervägs av MsV.
Utarbetande av förslag på byggnadsutformning, inklusive planlösning, att utgöra
grund för kostnadsbedömning.
Undersökning av markförhållanden påverkande grundläggning vid utredning av
anläggande av ny byggnad (alternativ B).
Inkluderande av kostnad för förvärv av mark (alternativ B) respektive kostnad
för förvärv av existerande byggnad/lokal (alternativ C).

