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1 Sammanfattning
För att klara förväntad befolkningsökning upprättar Skövde kommun ett planprogram för Horsås i
nordöstra delen av staden. Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av programmet.
Horsåsområdet ligger öster om väg 26 och utgörs i huvudsak av jordbruksmark. Planprogrammet föreslår en utbyggnad med ca 1200 lägenheter i 1-2½ våningar samt möjlighet till handel och kontor längs
väg 26. En lokalgata föreslås mellan väg 200 och väg 26 som även ska traﬁkeras med kollektivtraﬁk,
se ﬁgur 1.
Området avgränsas i söder av skyddsområdet kring Räddningsskolan. Genom området rinner Mellomkvarnsbäcken som omfattas av strandskydd. Även ett vattendrag söder om planområdet omfattas av
strandskydd. Horsås ﬁnns med som ett föreslaget utbyggnadsområde i Framtidsplanen för Skövde år
2015. Området förväntas vara fullt utbyggt år 2025.
Planprogrammet medför en förändrad markanvändning av Horsåsområdet. Det medför konsekvenser
för främst bevarandeintressen. Den bebyggelse som föreslås med en måttlig exploateringsgrad och
trädgårdsstaden som förebild skapar dock goda förutsättningar för att bibehålla landskapets skala, former och strukturer.
Horsås är idag ett jordbrukslandskap i stadens utkant. Närheten till staden sätter sin prägel på markanvändningen som går mot mer extensivt jordbruk, hästgårdar etc och denna utveckling förväntas fortgå i
ett nollalternativ.

Figur 1. Programområdet
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Sammanfattning

Värdefulla naturmiljöer är främst knutna till Mellomkvarnsbäcken samt refuger i odlingslandskapet
som stenmurar, lövbårder och alléer. De mest värdefulla området, Mellomkvarnsbäckens ravin med
sumpskog, bedöms till stor del kunna bibehållas. I övrigt påverkas dock moränryggarna och ett ﬂertal
mindre biotoper, men dessa är av mindre värde. Mellomkvarnsbäcken utgör även ett viktigt stråk ur
friluftslivssynpunkt. Det äldre jordbrukslandskapet påverkas och landskapets historia och utveckling
blir svårare att tolka. Ett ﬂertal av beﬁntliga fornlämningar bedöms dock kunna sparas och även beﬁntlig vägsträckning kan kvarstå.
Horsås ligger relativt nära Skövde centrum och andra större arbetsplatser som Volvo och Kärnsjukhuset (KSS). Möjligheterna till gång- och cykelförbindelser bedöms som goda p.g.a. närheten och beﬁntliga planskildheter med väg 26. Området föreslås även försörjas med kollektivtraﬁk. Under förutsättning att gällande riktlinjer och rekommendationer avseende buller, farligt gods och skyddsavstånd
kring Räddningsskolan hålls samt närheten till gårdar med djurhållning kan lösas bedöms planförslaget
ge små konsekvenser för hälsa och säkerhet. Planförslaget bidrar inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Planförslaget tar ca 130 ha jordbruksmark i anspråk. Delar av denna har redan idag övergått till mer
extensivt brukande. Ur regionalt perspektiv bedöms också arealen som marginell. Under förutsättning
att dagvatten omhändertas och renas bedöms planförslaget inte bidra till att påverka beﬁntliga vattenresurser.
Horsås har förutsättningar att bli en bra boendemiljö enligt miljömålet God bebyggd miljö där områdets natur- och kulturvärden integreras i bebyggelsen. Planprogrammet medför dock vissa negativa
effekter för möjligheten att uppnå miljömålen: Ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv.
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet och Levande skogar påverkas inte eller i mycket begränsad omfattning.
För att reducera miljökonsekvenserna föreslås ett antal åtgärder inför fortsatt detaljplanearbete av vilka
en anpassning av bebyggelse och övrig markanvändning till landskapets former, skala och strukturer
är den väsentligaste. Åtgärder föreslås även för bl.a. omhändertagande av dagvatten samt anpassning
utifrån gällande riktvärden och rekommendationer för farligt gods, buller och djurhållning. Tillstånd
kommer att krävas för bl.a. intrång i strandskyddsområde och biotopskydd samt för arbeten i vatten.
Fortsatta utredningar kan även krävas för att klargöra om det ﬁnns ytterligare fornlämningar i området
och hur nära gårdar med djurhållning ny bebyggelse kan anläggas.
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2 Bakgrund och syfte
Programområdet
Skövde är en ort som växer. I den födjupade
översiktsplanen, Framtidsplan för Skövde år
2015, ﬁnns bl.a. följande mål:
• År 2015 ska Skövde kommun ha 55 000 invånare.
• Skövde ska stärka sin roll som en av huvudorterna i Västra Götalandsregionen.
• Skövde ska erbjuda boende i nya attraktiva områden med goda förutsättningar för alla boendeformer.
• Nya välbelägna verksamhetsområden ska resultera i etablering av företag som kompletterar
beﬁntliga verksamheter.
• Gröna stråk ska binda samman tätortens bostadsområden med tätortsnära, attraktiva naturoch friluftsområden.

• Natur- och kulturarvet ska ses som en tillgång
för kommunens utveckling.
• All planering ska ske med en ekologisk grundsyn.
I kommunens verksamhetsplan förutsätts en
befolkningsökning med ca 300 personer per år.
I Framtidsplanen för Skövde år 2015 har kommunen föreslagit ett antal större nya bostadsområden. Ett av dessa är Horsås i nordöstra delen
av staden, se ﬁgur 2. Av Framtidsplanen framgår
att Horsås bedöms kunna hysa en befolkning på
2500-3000 personer samt erforderlig service och
ett antal verksamhetsområden. Enligt planen bör
området ha karaktären av trädgårdsstad.
Mot bakgrund av vad som sägs i Framtidsplanen
upprättar kommunen ett planprogram för Horsås,
av vilket denna miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) är en del.

Figur 2. Översiktskarta med programområdet markerat med blått
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Bakgrund och Syfte

Syfte med planprogrammet
Syftet med planprogrammet är att utifrån riktlinjerna i Framtidsplanen pröva förutsättningarna
för en utbyggnad av bostäder och verksamheter i
Horsås. Planprogrammet upprättas i enlighet med
Plan- och bygglagen (PBL).

Syfte med MKB
Av Miljöbalken (MB) 6 kap 11§ framgår att:
11 § När en myndighet eller kommun upprättar
eller ändrar en plan eller ett program, som krävs
i lag eller annan författning, skall myndigheten
eller kommunen göra en miljöbedömning av
planen, programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en
hållbar utveckling främjas.
Vidare framgår av MB 6 kap 12§ att:
12 § Inom ramen för en miljöbedömning enligt
11 § skall myndigheten eller kommunen upprätta
en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets
genomförande kan antas medföra identifieras,
beskrivs och bedöms.
Vid samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland
2007-11-22 gjorde kommunen och länsstyrelsen
gemensamt bedömningen att det aktuella programmet kan medföra betydande miljöpåverkan.
Detta stöds av PBL 5 kap 18§ där verksamheter
som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan listas och det bl.a. nämns sammanhållen
bebyggelse.
Vad en MKB för en plan eller ett program skall
innehålla speciﬁceras i MB 6 kap. 12§.
Arbete med MKB och planprogram har pågått
parallellt och de uppgifter, vilka framkommit
under arbetet med MKB har i den utsträckning
det ansetts skäligt påverkat utformningen av
programmet.
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3 Avgränsning
Geograﬁsk och tidsmässig
avgränsning

miljön och de kulturhistoriska värdena, bevara
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
samt trygga en god hushållning med naturresurserna. Dessa mål skall uppnås inom ett generationsperspektiv, det vill säga till år 2020.

MKBn behandlar de konsekvenser som programmet ger främst inom programområdet, se ﬁgur 3,
men även utanför om sammanhanget är sådant att
konsekvenser kan tänkas förekomma även där.
Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts utifrån
beräknad utbyggnadsperiod. Området beräknas
vara fullt utbyggt år 2025.

Regionala och lokala miljömål
Med utgångspunkt från de nationella miljömålen
har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västra
Götaland tagit fram regionala miljömål (Länsstyrelsen Västra Götaland 2003). Skövde kommun
har ännu inte upprättat några lokala miljömål.

Mål och krav
Miljömål

Inriktning på MKB

Nationella miljömål
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål, se
ﬁgur 4, vilka beskriver kvaliteter och tillstånd för
Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är
hållbara på lång sikt. Syftet med miljömålen är
att främja människors hälsa, värna den biologiska
mångfalden och naturmiljön, ta till vara kultur-

MKB skall utreda den betydande miljöpåvekan
programmet kan tänkas ha vid dess fulla utnyttjande.

väg

Programskedet är ett tidigt skede i processen och
kommer att följas av ett planskede där programområdet delas upp i ett antal detaljplaner. Programskedet är således ett övergripande skede och
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Avgränsning

reglerar inte markanvändningen i detalj. MKBn
är därför relativt övergripande och i kommande
detaljplaner kan det bli aktuellt med fördjupning av speciﬁka frågor. I det fortsatta arbetet
kan det också bli aktuellt med andra prövningar.
Beroende på hur området kommer att användas
kan det bli aktuellt med tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11 kap. Dispens för
biotopskydd och strandskydd enligt MB 7 kap
kan också vara aktuellt. Om fornlämningar ska
tas bort krävs tillstånd enligt Lagen om kulturminnen (KML). Beroende på vilken verksamhet
som kommer att lokaliseras till området kan det
även bli aktuellt med tillstånd för verksamheten
enligt MB 9 kap.
Utifrån områdets nuvarande innehåll samt förslaget på framtida markanvändning har bedömningen gjorts att MKBn främst bör fokusera på
bevarandeintressen som landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. Även påverkan
på hälsa och säkerhet samt naturresurser från nya
och beﬁntliga verksamheter som kringliggande
och nya transportsystem, närhet till Räddningsskolan och enheter med djurhållning samt tänkbara försörjningssystem mm har bedömts som
relevanta att hantera.

De nationella miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och
skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt och djurliv
Figur 4. Sveriges 16 nationella miljömål
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4 Alternativ
Studerade alternativ
För att klara målen för en framtida tillväxt har
Skövde kommun i Framtidsplanen pekat ut ett
antal områden där förutsättningarna för en exploatering bör prövas. Horsås ses som det stora
framtida expansionsområdet för bostäder enligt
Framtidsplanen.
Med Framtidsplanen som grund ska lämpligheten av en exploatering i Horsås prövas. Några
alternativa platser för lokalisering har därför inte
studerats i detta skede. Inom ramen för programarbetet har däremot olika utformningsprinciper och olika grader av exploatering studerats.
Härvid har bl.a. de resultat som framkommit i
MKBn med tillhörande bilagor varit vägledande.
Områdets exploateringsmöjligheter har t.ex. anpassats utifrån natur- och kulturmiljövärden samt
närheten till Räddningsskolan.

Nollalternativ
Nollalternativet är det alternativ som konsekvenserna av programmets fulla utnyttjande har
jämförts med i MKB. Nollalternativet innebär att
nuvarande markanvändning kvarstår. Som prognosår har använts 2025 då det är då som området
bedöms vara utbyggt.
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5 Programförslag
Markanvändning
Horsås föreslås huvudsakligen exploateras med
bostäder. I de västra delarna, mot väg 26, föreslås verksamheter i huvudsak i form av handel
och kontor. Grönstråk bibehålls kring beﬁntliga
vattendrag som Mellomkvarnsbäcken och diket i
söder, se ﬁgur 1.
Programförslaget bedöms rymma ca 1200 lägenheter med 3500-4000 boende.
Visionen för Horsås har trädgårdsstaden som förebild med en blandning av villor, radhus, kedjehus och små ﬂerbostadshus med olika upplåtelseformer, äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Hus
med 1-2½ våningar föreslås. Blandningen ska
skapa goda förutsättningar för alla åldrar, hushållstyper och samhällsgrupper att etablera sig i
området och motverka tendenser till segregation
i boendet.

området, med bra och traﬁksäkra kopplingar till
centrum. Ett framtida övergripande nät av gångoch cykelvägar ﬁnns upptaget i Framtidsplanen,
se ﬁgur 5.

Försörjningssystem
Horsås ansluts till kommunalt vatten och avlopp,
vilket kan kräva ombyggnader av dessa system.
Målsättningen för området är att den tekniska
infrastrukturen ska ligga i framkant. Speciellt när
det gäller uppvärmning är det av stor betydelse
att göra strategiskt riktiga val inför en energisnål
framtid. Byggnader som bygger på passivteknik
bör vara ett naturligt inslag.

Området avvattnas idag via beﬁntliga vattendrag
åt öster till Ösan. Den framtida dagvattenhanteringen föreslås bygga på lokalt omhändertagande
enligt kommunens dagvattenpolicy. Omhändertagande kan ske i omgivande naturområdens dalBostäderna föreslås placeras i grupper runt de
������������������������
�
sänkor, vilka utnyttjas
som fördröjningsmagasin
trädplanterade gatorna eller runt gröna gårdar.
innan vattnet rinner ut i beﬁntliga bäckar. HäriEfterhand som området byggs ut kommer förskogenom kan man även få trevliga vattenspeglar i
lor att etableras så att alla boende får god tillgång
anslutning till området.
till barnomsorg. De större barnen hänvisas till
närliggande Lundenskolan och Rydsskolan.
Närheten till Stallsikens och Norrmalms handelsområden ska garantera en god och diversiﬁerad
kommersiell service. Beroende på utvecklingen
kan det ﬁnnas utrymme för en mindre servicebutik i området.

Traﬁksystem
Området gränsar i väster till väg 26. norr om området går väg 200 och en bit söder om området
väg 49. En huvudgata föreslås genom området
som ansluter till väg 200 i norr och till väg 26 i
Stallsikenrondellen. Huvudgatan föreslås traﬁkeras av busstraﬁk. Huvudgatan förutsätts när
området är fullt utbyggt att traﬁkeras med som
mest ca 4 200 fordon per årsmedeldygn förbi
bostadsbebyggelsen, av vilka 5% är tung traﬁk.
Som skyltad hastighet föreslås 50 km/h.
I väster ﬁnns tre planskilda passager med väg
26 (Gamla Törebodavägen, vid Kultomten samt
vid Stallsikenrondellen). Utifrån dessa föreslås
ett nät av gång- och cykelvägar utvecklas inom

Figur 5. Föreslaget övergripande gång- och
cykelnät enligt Framtidsplanen
����������������������

��
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6 Samhällsplanering
Översiktsplan

Riksintressen, andra restriktioner och skyddsområden

För Skövde tätort ﬁnns en fördjupad översiktsplan, Framtidsplan Skövde 2015, som antogs
2005, se ﬁgur 6. I planen ﬁnns Horsås medtaget
med en utbyggnadsvolym som överensstämmer
med programmet. Horsås fanns även upptaget i
den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 90.

Riksintressen och andra områden med restriktioner framgår av ﬁgur 8.
Väg 26 i västra kanten av programområdet är av
riksintresse för kommunikation och primärled för
transporter av farligt gods. Väster om väg 26 går
Västra Stambanan som också är av riksintresse
och primärled för farligt gods. I övrigt omfattas
inte programområdet av några riksintressen. Väg
200, norr om av programområdet, är sekundärled
för farligt gods.

Detaljplan
Utmed väg 26 ﬁnns två detaljplaner för Järnet I
respektive Järnet II som vann laga kraft under år
2006 respektive 2007. I nordöstra hörnet berörs
dessutom en äldre avstyckningsplan från 1947.
För beﬁntliga planer se ﬁgur 7.

För Mellomkvarnsbäcken råder strandskydd
på 100 meter från medelvattenlinjen. Även för
Ösan, öster om programområdet och ett mindre
vattendrag söder om programområdet, råder
strandskydd på 100 meter från medelvattenlinjen.

De båda planerna för Järnet redovisar handel på
västra sidan av väg 26 samt möjliggör en planskild korsning med väg 26 vid Kultomten.

Framtidsplan Skövde 2015
Framtida användning av mark och vatten Karta A
Antagandegandling
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Figur 6. Utdrag ur markanvändningskarta från
Framtidsplan 2015 där Horsås är markerat som
ett område för nya bostäder
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Figur 7. Beﬁntliga detaljplaner
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Figur 8. Riksintressen och andra restriktioner

Programområdet berörs av två områden som
ﬁnns upptagna i kommunens Naturvårdsprogram.
Det är lövskogen utmed Mellomkvarnsbäcken
(5708), som även ﬁnns med i lövskogsinventeringen, och ett par randmoräner öster om Skövde
(5715). Söder om programområdet ﬁnns även
området Stallsiken-Troentorp.

även en del av den issjö som avsmältningen skapade och som ledde till att sand, lera och ﬁnare
grus avsattes i området, se ﬁgur 9.

Geotekniska förutsättningar

De geotekniska undersökningar som gjorts
(BGAG, Bygg- och Geokonsult AB, 2007-1220) visar att jorden under ytskiktet/fyllningen
består av ﬁnsediment, såsom silt och lera, som
direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på för
trycksondering fast botten, troligen morän, sten
eller block.

Markförhållanden
Området har en berggrund av granit och gnejs.
Det ligger på gränsen till platåberget Billingens
kambrosiluriska lagerföljd.
När inlandsisen drog sig tillbaka över området
gjorde den periodiska framryckningar. Dessa
skapade de randmoräner som är typiska för området och sträcker sig i östvästlig riktning. Det är
randmoränerna som har gett området det typiska
böljande och småkuperade utseendet. Området är

Mellan randmoränerna sträcker sig dalgångar
med vattendrag. Den största är Mellomkvarnbäckens dalgång. Området avvattnas mot öster
till Ösan.

Ytskiktet består överst av något lerig, mullhaltig
silt/mullhaltig silt/något sandig, mullhaltig silt.
Leran är siltig och delvis varvig och dess mäktighet bedöms understiga 20 m. Jorden bedöms
huvudsakligen som halvfast, lösare skikt på
1-5 m förekommer.
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Samhällsplanering

Grundvatten

Sättningar

Grundvattnets strömningsriktning inom området bedöms i huvudsak vara i sydostlig riktning
mot Ösan, lokala avvikelser mot ravinbottnar
förekommer. Grundvattenytan påträffades vid de
geotekniska undersökningarna på 0,3-1,7 meter
under markytan.

Enligt laboratorieundersökning är leran starkt
överkonsoliderad och kommer därför inte att ge
upphov till några nämnvärda sättningar.

Grundvattennivån ligger relativt högt i hela
området, vilket kan ge problem vid grundläggningen (källare, suterrängvåningar, skärningar
och dylikt).

Radon
Marken klassas som lågradonmark och inga
åtgärder behövs.

Markföroreningar
För att kontrollera eventuell förekomst av lättﬂyktiga petroleumkolväten har jordprover samlats in i samband med geotekniska undersökningar. Inga jordprover visade några tecken på att
föroreningar av lättﬂyktiga kolväten förekommer.

re b
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Det ﬁnns några branta slänter inom området. Det
är framför allt i den södra delen där kompletterande undersökningar kan krävas beroende på
hur planen utformas.
Enligt Framtidsplanen ﬁnns Mellomkvarnsbäckens ravin upptagen som skredbenägen i SGIs
inventeringar.
Skövde är generellt så högt beläget och med sådana omgivningar att risken för översvämningar
är liten. I samband med förväntade nederbördsökningar enligt Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) ökar dock risken för skred och
ras och detta bör beaktas i det fortsatta arbetet.
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7 Miljöförutsättningar och -konsekvenser
Landskapsbild/Stadsbild
Förutsättningar
Programområdet utgörs av ett äldre odlingslandskap som omdanats genom skiften och övergång
till rationellt brukande. Tidigare var huvuddelen
ängs- och hagmark, men nu dominerar åkermarken.
Landskapet är småkuperat och domineras av
de tydliga ändmoränerna med mellanliggande
dalgångar. Ändmoränerna ger även landskapet en
tydligt östvästlig riktning. Den största dalgången
är Mellomkvarnsbäckens ravin som är klädd av
lövskog, se ﬁgur 10.
Området ligger relativt högt och från de högsta
kullarna har man utsikt mot Billingen och Skövde centrum, se ﬁgur 11.

Området har en tydlig landsbygdskaraktär och
domineras av odlingslandskap. Skalan är relativt
stor även om odlingsområdena delas av mindre
skogsridåer och stengärdesgårdar, se ﬁgur 12.
Samlad bebyggelse ﬁnns utmed Gamla Törebodavägen. I övrigt består bebyggelsen av spridda
gårdar som Kvarngården, Sörgården och Kultomten (ridskola). Genom området går gamla
Horsåsvägen i en äldre sträckning mellan gårdarna, se ﬁgur 3.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att beﬁntlig markanvändning kvarstår. Närheten till staden kan idag
synas i markanvändningen genom t ex hästgårdar
och extensivt brukande. Denna markanvändning
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�����

Figur 10, landskapsbild. Rött visar samlad bebyggelse och pilarna riktningar i landskapet
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kan förväntas öka och sätta en tydligare prägel
på landskapet i ett nollalternativ genom t.ex.
igenväxning, vilket kan påverka upplevelsen av
landskapet negativt.
Konsekvenser av planprogrammet
Programmet medför exploatering av huvuddelen
av området, vilket kommer att förändras både
avseende markanvändning och utseende. samt
hur det uppfattas från omgivningarna.
Programmet föreslår låg bebyggelse i 1-2½
våningar med en måttlig exploateringsgrad och
trädgårdsstaden som förebild. Det skapar förutsättningar för ett bibehållande av områdets skala
och strukturer. Landskapets former med det kulliga landskapet kommer också att kunna kvarstå,
även om de blir mindre tydliga vid en exploatering.
Horsås blir en del av staden och de öppna utblickarna över jordbrukslandskapet reduceras,
men för främst den södra och östra delen kvarstår
förutsättningar för utblickar mot Ösan och slätten
i öster.
Horsås kommer att bli stadens gräns mot öster
och ett landmärke från slätten, vilket kan påverka
hur staden kommer att uppfattas och bryta nuvarande siktlinjer.
Sammanfattningsvis innebär programmet en
stor förändring av områdets markanvändning och

Figur 11. Utblick mot Skövde och Billingen
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det ger även konsekvenser för hur området uppfattas från omgivningarna. Den exploatering som
beskrivs i programmet ger dock förutsättningar
att bibehålla en stor del av landskapets skala,
former och strukturer.
Förslag till åtgärder
I det fortsatta arbetet är framför allt följande
punkter viktiga att ta fasta på:
• Gestaltningen av området bör inriktas på att
bibehålla landskapets former, skala och struktur
• Området kommer att bli stadens gräns mot öster och det kommer att synas från slätten öster
om Ösan, vilket bör beaktas i utformningen

Naturmiljö
Förutsättningar
För Mellomkvarnsbäcken, Ösan och vattendraget
söder om planområdet råder generellt strandskydd på 100 meter från medelvattenlinjen.
I det kommunala naturvårdsprogrammet ﬁnns
två objekt upptagna inom området. Det är miljön kring Mellomkvarnsbäcken (klass 3) samt
tre randmoräner i området (klass 2). Objekten i
naturvårdsprogrammet är klassade i en fyrgradig
skala där klass 1 anger högst naturvärde.
För att ytterligare fördjupa kunskapen kring
områdets naturvärden har en naturinventering

Figur 12. Exempel på det böljande landskapet i
norra delen av området

Miljöförutsättningar och -konsekvenser

genomförts, se bilaga 1. Inventeringen har genomförts i etapper där den södra delen av programområdet inventerades under hösten 2006
och den norra delen under hösten 2007. I naturinventeringen har objekten klassats i en fyrgradig
skala, se ﬁgur 13. Objekt som särskilt lyfts fram
framgår med numrering i ﬁgur 15 och är:
Mellomkvarnsbäcken (omr 11) som hyser öring
och omges av sumpskog som domineras av klibbal med inslag av bl.a. gråal, alm och lönn, se
ﬁgur 14. I sumpskogen ﬁnns även några signalarter som skärmstarr, lönnlav, strutbräken och
glansﬂäck. Större delen av sumpskogen har klassiﬁcerats i klass III och ett område med grövre
alar i klass II.
Naturbetesmark öster om Kultomten (omr 5)
med örtﬂora och grövre björkar, klass III.
I nordvästra delen ﬁnns två områden (omr 3
och 8) med ädellövbryn och en allé med ädellöv i
klass III. Båda objekten innehåller ett ﬂertal äldre
träd.
I övrigt ﬁnns ett antal lövbårder, dungar och
åkerrenar i klass 4. Inom området ﬁnns också ett
ﬂertal
stenmurar, åkerholmar, diken samt två al�����������������������������
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léer som omfattas av generellt biotopskydd enligt
MB 7 kap.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att beﬁntlig markanvändning kvarstår. Närheten till staden kan idag
synas i markanvändningen genom t.ex. hästgårdar och extensivt brukande. Denna markanvändning kan förväntas öka och sätta en tydligare
prägel på landskapet i ett nollalternativ genom
t.ex. igenväxning, vilket kan påverka beﬁntliga
naturvärden negativt.
Konsekvenser av planprogrammet
De största naturvärdena i programområdet är
knutna till Mellomkvarnsbäcken. I programmet
föreslås ett bibehållande av naturmarken och
sumpskogen kring bäcken, förutom i anslutning
till den vägpassage som föreslås. Programmet
medför dock visst intrång i strandskyddsområdet,
men de områden som tas i anspråk är idag jordbruksmark.
I övrigt kommer stora delar av de mindre naturvärdena samt ändmoränerna att tas i anspråk.
Landskapets former och höjdryggar kommer
dock att bibehållas. Gröna korridorer bibehålls
kring Mellomkvarnsbäcken samt det mindre
vattendraget i söder. Det innebär att goda spridningsvägar genom området kvarstår med koppling till Ösan.
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Figur 13. Värdepyramid som ligger till grund för
värderingen av naturvärden (Bilaga 1).

Figur 14. Mellomkvarnsbäcken
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Figur 15, naturmiljö

Av de mindre naturvärden som påverkas ﬁnns
förutsättningar att vissa kan sparas genom omsorgsfull planering i det fortsatta arbetet. Programmet medger t.ex. grönytor kring Kultomten
samt vid de klass III-område som ﬁnns i nordöst.
Även delar av stengärdesgårdar, alléer och åkerholmar bedöms kunna sparas.
Sammanfattningsvis kan de stora värdena kring
Mellomkvarnsbäcken och dess betydelse som
spridningskorridor med koppling till Ösan sparas. Ett antal områden med mindre naturvärden
kommer dock tas i anspråk vid en exploatering
enligt programförslaget.
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Förslag till åtgärder
• Dispens krävs för intrång i strandskyddsområdet kring Mellomkvarnsbäcken och vattendraget i söder enligt MB 7 kap.
• Vägpassagen över Mellomkvarnsbäcken bör
utformas så att goda spridningsvägar kvarstår
och så att bottenmiljön inte påverkas. Åtgärden
kan kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt
MB 11 kap.
• Vid fortsatt planering bör eftersträvas att lämna
så stora delar av sumpskogen kring Mellomkvarnsbäcken som möjligt orörd även från
mindre passager, gc-vägar etc. Även övrig
skyddsvärd naturmiljö som stenmurar, alléer
och åkerholmar bör i största möjliga utsträckning sparas och bli ett tillskott i det nya områ-

Miljöförutsättningar och -konsekvenser

det. Särskilt värdefullt att spara är lövbrynen
och allén i nordväst. För de biotopskyddade
objekt som exploateras krävs tillstånd enligt
MB 7 kap.

Beﬁntliga och nyupptäckta
fornlämningar
Beteckning

Beskrivning

Skövde 104:1

Högliknande lämning

Kulturmiljö

Skövde 24:1

Gravfält

Skövde 119:1

Blästbrukslämning

Förutsättningar

Skövde 32:1

Fyndplats

Skövde 95:1

Fyndplats

Skövde 26:1

Stensättningsliknande
lämning

Skövde 27:1

Milstolpe

24

Stensättning

25

Stensättning

Som underlag för bedömning av konsekvenser
för kulturmiljön har en kulturhistorisk förstudie
upprättats, se bilaga 2. Förstudiens syfte var att
beskriva kända fornlämningar inom området,
redogöra och beskriva kulturlandskapets utveckling, redogöra för eventuella konﬂikter mellan
kulturvärden och pågående planering samt bedöma behovet av ytterligare antikvariska insatser.
Följande utgör en sammanfattning av förstudien.

Figur 17. Beﬁntliga och nyupptäckta fornlämningar. Beteckning hänvisar till ﬁgur 14

Horsåsområdet består av de norra och västra
delarna av Horsås by samt av Kultomten och
Ingebrotomten. Det ligger i Skövde socken och
utgörs av ett uppodlat småkuperat landskap, med
markerade åsbildningar i väst-östlig riktning.

Figur 16, kulturmiljö
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I området ﬁnns fasta fornlämningar i form av ett
gravfält med domarringar och stensättningar, två
nyupptäckta stensättningar samt en blästbrukslämning och en vägsten, se ﬁgur 16-17. Horsås
by har medeltida anor, medan Kultomten och
Ingebrotomten dyker upp som självständiga enheter i början av 1600-talet.
Förstudien visar att det inom området ﬁnns ett
antal lämningar efter äldre tiders markanvändning, såsom hägnader i form av stenmurar. En
del av dessa ﬁnns med på 1700-tals kartor och
kan ha funnits sedan medeltid. Andra är typiska
1800-talsmurar, tillkomna i samband med lagaskiftet. I området ﬁnns också röjningsrösen, alléer, brukningsvägar och gamla tomtplatser.
Området runt gravfältet (se ﬁgur 18) och stensättningarna och egentligen större delen av åsryggen
mellan de mindre vattendragen utgör ett mycket
bra läge för förhistoriska boplatser, liksom hela
den sandiga ås som utgör ryggrad på Ingebrotomten. Det innebär att det här kan ﬁnnas fasta
fornlämningar utan synlig markering ovan jord.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att beﬁntlig markanvändning kvarstår. Närheten till staden kan idag
synas i markanvändningen genom t.ex. hästgårdar och extensivt brukande. Denna markanvändning kan förväntas öka och sätta en tydligare
prägel på landskapet i ett nollalternativ genom
t.ex. igenväxning vilket kan påverka upplevelsen
av kulturlandskapet negativt.
Konsekvenser av planprogrammet
Planprogrammet medför helt förändrad markanvändning och att mycket av områdets koppling
till den äldre markanvändningen försvinner.
Huvuddelen av de beﬁntliga kända och nyupptäckta fornlämningarna ligger på en höjdrygg
som går genom området. En exploatering enligt
programmet medger att dessa bedöms kunna sparas. Utbredningen av fornlämningsområdet kring
gravfältet samt de nyupptäckta stensättningarna
ska dock fastställas av länsstyrelsen. Exploateringen medför också att fornlämningarna blir
svårare att knyta till sitt sammanhang och åsen
20

Figur
18. 24
Gravfältet
Skövde
24:1. Källa:
Figur
9 Skövde
är ett gravfält
med domarringar
och stensättningar på åsryggen öster
Kultomten.
Kulturhistorisk förstudie, Västergötlands
museum 2007

Skövde 119 är en blästbrukslämning från järnåldern. På en låg förhöjning i åkermark
på Sörgården har den förre markägaren vid jordbruksarbete påträffat talrika slaggbi
Slaggbitarna
är 0,1ett
– 0,25
stora för
och att
rödbruna
blåsvarta
i färgen. De är dels flu
utgör också
bramläge
träffatillpå
nya fornoch dels håliga samt järnhaltiga. Förre markägarens son har sparat några slaggbitar. Sl
lämningar
i
form
av
t.ex.
boplatser.
är en restprodukt vid lågteknisk järnframställning och tyder på att man har framställt j
på platsen under järnålder.

Även övriga kända fornlämningar vid Kultomten och i den norra delen bedöms kunna sparas
Andra värdefulla delar kopplade till den äldre
markanvändningen som stenmurar etc. riskerar
dock att försvinna.

Den äldre vägsträckningen i östra kanten av programområdet bedöms kunna kvarstå.
Förslag till åtgärder
I det forsatta arbetet bör fornlämningsområdet
kring gravfältet och de nyupptäckta stensättningarna fastställas. Förundersökning och fortsatt
utredning är sannolikt aktuellt för blästbrukslämningen samt höjdryggen med bra lägen för
boplatser.
Så mycket som möjligt av beﬁntliga stenmurar
10 Någrabör
av debibehållas.
slaggbitar som hittats vid och förvarats på Sörgården.
och Figur
strukturer
Beﬁntlig vägsträckning bör integreras som en del
av den nya strukturen.
17
Fornlämningar kan med fördel integreras i bebyggelsen och förses med informationsskyltar.
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Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
I Framtidsplanen för Skövde år 2015 pekas
Mellomkvarnsbäckens dalgång samt övriga
dalgångar i södra delen av planområdet ut som
viktiga grönstråk mellan centrum och Ösan.
Mellomkvarnsbäcken, Ösan samt vattendraget
söder om planområdet omfattas av strandskydd
enligt MB 7 kap. Ett av syftena med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv.
På Kultomten ﬁnns en ridskola.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet medför ingen förändring gentemot beﬁntlig situation utan nuvarande grönstråk,
strandskydd och anläggningar kvarstår.
Konsekvenser av planprogrammet
De grönstråk som berör programområdet föreslås bibehållas och utvecklas tillsammans med
övrig markanvändning. Längs väg 26 ﬁnns idag
tre planskilda passagemöjligheter och dessa
föreslås utgöra viktiga delar i kommande gångoch cykelstråk som ska förbinda Horsås med de
centrala delarna av staden, se ﬁgur 5.
Möjligheterna att röra sig längs den strandskyddade Mellomkvarnsbäcken bibehålls i programförslaget. Visst intrång sker dock i strandskyddsområdet, men de områden som berörs är idag
jordbruksmark.
En förutsättning för utvecklingen av Horsås är att
ridskolan omlokaliseras, vilket också diskuteras i
kommunen.
Sammanfattningsvis innebär programmet små
konsekvenser för rekreation och friluftsliv och
ger goda förutsättningar för bra rekreationsmiljöer för framtida boende.
Förslag till åtgärder
• Dispens krävs för intrång i strandskyddsområdet kring Mellomkvarnsbäcken och vattendraget i söder enligt MB 7 kap.

• Nya gång- och cykelstråk bör utformas med
hänsyn till framkomlighet och säkerhet samt
områdets natur- och kulturvärden
• Ridskolan omlokaliseras från Kultomten.

Hälsa och säkerhet
Under avsnittet Hälsa och säkerhet hanteras buller, luftföroreningar, farligt gods och andra risker
för människors hälsa och säkerhet.

Förutsättningar
Programområdet gränsar i väster till väg 26. Norr
om området går väg 200 och söder om området
väg 49. Väster om väg 26 löper Västra stambanan. Mellan väg 26 och väg 200 föreslås i programmet en ny huvudgata som ska traﬁkförsörja
Horsås och även traﬁkeras av kollektivtraﬁk.
Sydöst om programområdet ligger Räddningsskolans övningsområde.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet medför ingen förändring gentemot beﬁntlig situation.
Konsekvenser av planprogrammet
Buller
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från
vägtraﬁk och Naturvårdsverket har gett förslag
på ytterligare riktvärden, se ﬁgur 19. Väg 26 traﬁkerades år 2006 av 8760 fordon förbi programområdet. Aktuell bostadsbebyggelse ligger så
pass långt från väg 26, övriga större vägarna och
järnvägen att dessa inte bedöms utgöra någon
risk ur bullersynpunkt. Med hänsyn till den nya
huvudgatan som föreslås har dock översiktliga
bullerberäkningar genomförts för hur nära vägen
bostadsbebyggelse kan lokaliseras. Indata för beräkningarna har varit en årsdygnstraﬁk, ÅDT, på
ca 4 200 fordon/dygn förbi bostadsbebyggelsen,
hastighetsbegränsning 50 km/h samt att vägen
planeras för busstraﬁk. Förutom busstraﬁk antas
gatan komma att traﬁkeras av annan tung traﬁk,
till exempel i form av leveranser till bostäder
och sophämtning. Utifrån detta antas den tunga
21
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Av Riksdagen fastställda riktvärden för buller från vägtraﬁk
Lokaltyp eller områdestyp

Ekvivalent ljudnivå i dBA för dygn

Maximal ljudnivå i dBA

30

45 (nattetid)

55

-

-

70

Inomhus
Inomhus

Utomhus
Vid fasad
Vid uteplats

Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för buller från vägtraﬁk
Lokaltyp eller områdestyp

Ekvivalent ljudnivå i dBA för dygn

Maximal ljudnivå i dBA

Permanentbostäder, vårdlokaler
och undervisningslokaler

55 1)

-

Rekreationsområden i tätbebyggelse

55 1)

-

Arbetslokaler

65 1)

-

30

45 2)

30

-

40

-

Utomhus

Inomhus
Permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler
Undervisningslokaler
Arbetslokaler

Utomhus i områden med låg bakgrundsnivå
Friluftsområde avsatt i kommunal
översiktsplan

40 1)

-

Bostadsområden med låg bakgrundsnivå utan andra aktiviteter
än boende

45-50 1)

-

Anmärkningar:
Riktvärdena gäller för frifältsvärde utanför fönster eller fasad eller för värden som har korrigerats till frifältsvärden. Värdena gäller även för uteplatser, lekplatser och balkonger vid permanentbostäder och undervisningslokaler.
1)

2)

Avser boningsrum.

Figur 19. Riksdagens respektive Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtraﬁk.

traﬁken uppgå till 5 %. Vidare antas vägen vara
ca sju meter bred.
Beräkningarna har utförts för ett normalfall i plan
terräng, före bullerreducerande åtgärder samt för
våning 1 och 2. Beräkningarna har utförts med
hjälp av Trivectors bullerberäkningsprogram,
BullerVÄG version 8.6.
Beräkningarna visar att för att klara ekvivalentnivån utomhus utan åtgärd måste fasaden ligga
knappt 40 meter från vägmitt. Avståndet bör
utgöra underlag vid detaljplanering av området
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och då kan även kompletterande bullerstudier bli
aktuella. För att klara bullernivåerna kan även
skyddsåtgärder genomföras. Ett sätt är t.ex. att
placera parkeringar, garage, förråd etc närmast
gatan.
Luft
Bra luft blir en allt viktigare punkt i dagens samhälle. Regeringen har för bl.a. luftkvalitet infört
Miljökvalitetsnormer (MKN), MB 5 kap. MKN
är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet
inom ett geograﬁskt område. Idag ﬁnns normer
avseende utomhusluft för kvävedioxid, svaveldi-
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oxid, bly, partiklar (PM10), kväveoxid, benzen,
kolmonoxid och ozon.
Normerna för kväveoxider och partiklar har traﬁken som största föroreningskälla och är därför de
som är relevanta att stämma av mot i traﬁksammanhang.
En utvärdering av luftmätningar i Skövde under de senaste åren har gjorts (Utvärdering av
luftkvalitetsmätningar i Skövde kommun 19992005). Utvärderingen visar att halterna är låga i
förhållande till MKN. För PM10 överskrids dock
den övre utvärderingströskeln, varför fortsatta
mätningar ska ske.
Ytterligare exploatering medför ökad traﬁk. Horsås har dock ett mycket bra läge med närhet till
större arbetsplatser i centrum och Volvo. Möjligheterna för cyklister är goda och området avses
försörjas med kollektivtraﬁk. Det ﬁnns därför
goda förutsättningar för att traﬁktillskottet från
Horsås ska kunna vara relativt lågt per person
och hushåll. De 1200 lägenheter som föreslås
bedöms inte heller vara av den storleksordningen
att MKN riskerar att överskridas.
Farligt gods
Väg 26 samt västra stambanan är primärleder för
farligt gods. Väg 200 är sekundärled för farligt
gods.
I Framtidsplanen anges riktlinjer kring leder med
farligt gods. Av dessa framgår att för järnväg
medges bostadsbebyggelse fram till 80 meter
från spåren och för väg medges bostadsbebyggelse 100 meter från vägkant och tät kontorsbebyggelse 50 meter från vägkant. 30-50 meter
från vägkant medges verksamheter som inte
innebär att människor vistas där någon längre tid.
Programförslaget medger ingen bostadsbebyggelse som överskrider riktlinjerna. Avseende
kontor och handel föreslås detta längs väg 26. I
den fortsatta planeringen bör bebyggelsen planeras utifrån gällande riktlinjer.
Övriga anläggningar och risker
Sydöst om programområdet ligger Räddningsskolans övningsområde. Kring övningsområdet
ﬁnns ett skyddsområde som gränsar till program-

området. Skyddsområdet har avgränsats i samråd
med Räddningsskolan och avståndet bedöms
med hänsyn till en exploatering enligt programförslaget som tillfredsställande.
I anslutning till programområdet ﬁnns två gårdar med djurhållning (Troentorp på fastigheten
Skövde 5:105 med köttdjur ca 100 djurenheter
och Nolgården på fastigheten Skövde 5:29 med
mjölkkor färre än 100 djurenheter). Norr om
Gamla Törebodavägen ﬁnns även en mindre gård
med ett par hästar. Boverkets skrift bättre plats
för arbete (1995:5) rekommenderar ett skyddsavstånd till nya bostäder på 500 m kring gård med
djurhållning och ridanläggning.
En förutsättning för programmet är att den ridanläggning som ﬁnns på Kultomten omlokaliseras.
Programområdet ligger närmare de båda gårdarna med djurhållning än 500 meter. Troentorp
ligger omedelbart söder om programområdet.
Programmet redovisar verksamheter närmast gården men avståndet till närmsta bostäder är ca 300
meter. Nolgården ligger drygt 100 meter öster
om programområdet som här föreslår bostäder.
Om avsteg är lämpligt med hänsyn till rekommenderat skyddsavstånd beror bl.a. på omfattning av djurhållning, förhärskande vindriktning,
hantering av gödsel etc. och bör utredas vidare i
det fortsatta arbetet.
Förslag till åtgärder
Markanvändningen planeras utifrån gällande
och rekommenderade riktvärden avseende buller
och farligt gods. För djurhållning bör lämpliga
åtgärder med hänsyn till närheten till bostäder
studeras i det fortsatta arbetet.
Fördjupade bullerstudier föreslås i samband med
fortsatt arbete för att klargöra behov av åtgärder.
Området bör kollektivtraﬁkförsörjas från början,
även om det byggs ut i etapper, så att de som ﬂyttar in ser kollektivtraﬁk som ett naturligt val från
första dagen.

23

Miljöförutsättningar och -konsekvenser

Naturresurser
Under avsnittet Naturresurser hanteras vattenresurser, jord- och skogsbruk samt berg- och
grusresurser.

Förutsättningar
Huvuddelen av planområdet består av jordbruksmark och några områden med rationellt skogsbruk ﬁnns inte.
Området präglas av ändmoränerna som sträcker
sig i östvästlig-riktning. Några särskilt utpekade
områden av intresse för brytning av grus eller
berg ﬁnns dock inte inom området.
Området avvattnas till Ösan via Mellomkvarnsbäcken och övriga vattendrag som rinner från
väster till öster.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att beﬁntlig markanvändning kvarstår. Närheten till staden kan idag
synas i markanvändningen genom t.ex. hästgårdar och extensivt brukande. Denna markanvändning kan förväntas öka och sätta en tydligare
prägel på landskapet i ett nollalternativ.
Konsekvenser av planprogrammet
Jord- och skogsbruk
Huvuddelen av programförslaget berör jordbruksmark och denna kommer att försvinna vid
ett genomförande av programmet. Det rör sig om
ca 130 ha jordbruksmark. Närheten till staden
har dock gjort att en förändring till mer extensivt
nyttjande av jordbruksmarken kan synas redan
idag. Ur regional synvinkel bedöms inte heller
den areal som påverkas som någon stor konsekvens.
Grus och berg
Några beﬁntliga eller utpekade framtida täktområden berörs inte. Ändmoränerna skulle kunna
vara attraktiva för brytning, men är även skyddsvärda ur naturvårdssynpunkt.
Vattenresurser
Horsås förutsätts försörjas med dricksvatten från
det kommunala nätet. Större delen av dricksvatt24

net i Skövde kommer från Vättern, från vilken
det pumpas till det kommunala vattenverket i
Borgunda.
Programförslaget medför ökad andel hårdgjorda
ytor (gator, tak, parkering etc.), vilket ger en
ökad belastning på recipienter för dagvatten.
Både Mellomkvarnsbäcken och Ösan är av
betydelse för naturmiljön och ökad dagvattenbelastning samt risk för föroreningar kan påverka
vattendragen negativt.
Förutsättningen för dagvattenhanteringen inom
Horsås är dock att den ska ske med lokalt omhändertagande och det är även i linje med kommunens dagvattenpolicy. Under förutsättning att
så sker och att belastningen på Mellomkvarnsbäcken och Ösan inte ökar bedöms konsekvenserna för vattenmiljön som små.
Förslag till åtgärder
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås
studeras vidare med t.ex. sedimenteringsanläggningar innan dagvatten släpps vidare ut i programområdets vattendrag och Ösan.

8 Samlad bedömning
Miljökonsekvenser
Planprogrammet medför en förändrad markanvändning av Horsåsområdet. Det medför konsekvenser för främst bevarandeintressen. Den
bebyggelse som föreslås i 1-2½ våningar med en
måttlig exploateringsgrad och trädgårdsstaden
som förebild skapar dock goda förutsättningar
för att bibehålla landskapets skala, former och
strukturer.
Horsås är idag ett jordbrukslandskap i stadens
utkant. Närheten till staden sätter sin prägel på
markanvändningen som går mot mer extensivt
jordbruk, hästgårdar etc och denna utveckling
förväntas fortgå i ett nollalternativ.
Värdefulla naturmiljöer är främst knutna till
Mellomkvarnsbäcken samt refuger i odlingslandskapet som stenmurar, lövbårder och alléer. De
mest värdefulla området, Mellomkvarnsbäckens
ravin med sumpskog, bedöms till stor del kunna
bibehållas. I övrigt påverkas dock moränryggarna och ett ﬂertal mindre biotoper, men dessa
är av mindre värde. Mellomkvarnsbäcken utgör
även ett viktigt stråk ur friluftslivssynpunkt.
Det äldre jordbrukslandskapet påverkas och
landskapets historia och utveckling blir svårare
att tolka. Ett ﬂertal av beﬁntliga fornlämningar
bedöms dock kunna sparas och även beﬁntlig
vägsträckning kan kvarstå.
Horsås ligger relativt nära Skövde centrum och
andra större arbetsplatser som Volvo. Möjligheterna till gång- och cykelförbindelser bedöms
som goda p.g.a. närheten och beﬁntliga planskildheter med väg 26. Området föreslås även
försörjas med kollektivtraﬁk. Under förutsättning
att gällande riktlinjer och rekommendationer
avseende buller, farligt gods och skyddsavstånd kring Räddningsskolan hålls och närheten
till gårdar med djurhållning kan lösas bedöms
planförslaget ge små konsekvenser för hälsa och
säkerhet. Planförslaget bidrar inte till att några
MKN överskrids.
Planförslaget tar ca 130 ha jordbruksmark i anspråk. Delar av denna har redan idag övergått till
mer extensivt brukande. Ur regionalt perspektiv
bedöms också arealen som marginell. Under för-

utsättning att dagvatten omhändertas och renas
bedöms planförslaget inte bidra till att påverka
beﬁntliga vattenresurser.

Avstämning mot miljömål
Av riksdagens 16 miljömål anses nio vara relevanta att stämma av mot i detta projekt. Nedan
följer en beskrivning av relevanta miljömål och
en utvärdering av programmets påverkan på
dessa.

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft
De två miljömålen samverkar om att minska
miljöfarliga luftutsläpp från bl a transportsektorn. Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatförändringar inte
blir farlig. Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.
En begränsad klimatpåverkan ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras.
Kommentar: Programförslaget leder till viss
ökad traﬁk, som är negativt för luftkvaliteten och
ett uppfyllande av miljömålen. Horsås bedöms
dock ha goda möjligheter att begränsa bilanvändandet då det är beläget nära centrum och större
arbetsgivare, har bra cykelnät och förutsätts
kollektivtraﬁkförsörjas. Luftkvaliteten i Skövde
är förhållandevis bra och någon risk för att MKN
ska överskridas bedöms inte föreligga.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten
skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning
av mark och vatten.
Kommentar: Området består idag av jordbruksmark, vars gödningsämnen påverkar Ösan och
25
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övriga vattendrag. Vid ett genomförande av programmet ökar andelen hårdgjorda ytor, men samtidigt föreslås åtgärder för rening av dagvatten.
Miljömålet bedöms därför inte påverkas.

jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Levande sjöar och vattendrag

Kommentar: Huvuddelen av programförslaget
berör jordbruksmark och ett genomförande av
programmet är därför negativt för miljömålet.

Miljömålet innebär att sjöar och vattendrag skall
vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Kommentar: Huvuddelen av området kring
Mellomkvarnsbäcken föreslås kvarstå som naturmark i programförslaget. Viss begränsad påverkan vid passage av ny väg kan dock ske. Dagvatten förutsätts omhändertas lokalt och renas
innan det släpps ut i Mellomkvarnsbäcken och
Ösan. Sammanfattningsvis påverkas miljömålet i
liten omfattning.

Grundvatten av god kvalitet
Målet innebär att grundvattnet ska ge en säker
och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter i sjöar och vattendrag.
Kommentar: Programförslaget bedöms inte påverka några allmänna grundvattentäkter.

Levande skogar
Miljömålet innebär att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.
Kommentar: Andelen skogsmark som berörs är
marginell. Sumpskogsområdena kring Mellomkvarnsbäcken sparas till allra största del.

Ett rikt odlingslandskap
Miljömålet innebär att odlingslandskapets och
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God bebyggd miljö
Miljömålet innebär att städer, tätorter och annan
bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden skall
tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.
Av miljömålet framkommer också att transporter
och transportanläggningar ska lokaliseras och
utformas så att skadliga intrång i bebyggelseeller naturmiljön undviks och att de inte utgör
några hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är
störande för miljön. Människor ska inte utsättas
för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar
eller andra hälso- eller säkerhetsrisker. Gällande
riktvärden för buller ska inte överskridas.
Kommentar: Programområdet bedöms kunna
utformas utan att några riktlinjer eller rekommenderade gränsvärden överskrids. Området har
också förutsättningar att bli en bra boendemiljö
där natur- och kulturmiljövärden kan integreras
med bostäderna.

Ett rikt växt- och djurliv
Miljömålet innebär att den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer skall värnas. Arter skall
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
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livskvalitet och välfärd.

Lokaliseringsprincipen

Kommentar: De mest skyddsvärda områdena
kring Mellomkvarnsbäcken skyddas genom
programförslaget. Ett antal mindre biotoper
påverkas dock och en viss negativ inverkan på
miljömålet kan därför förväntas.

Inom ramen för planprogrammet och MKB
har alternativ utformning av området studerats.
Alternativa lokaliseringenar har tidigare studerats
inom ramen för kommunens översiktsplanearbete.

Miljöbalkens allmänna
hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap. redovisas de allmänna
hänsynsregler som är grundläggande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och
dispens. Nedan redovisas en kort bedömning av
hur de allmänna hänsynsreglerna tillämpats eller
avses tillämpas i projektet.

Bevisbörderegeln
Denna MKB är en del av bevisbörderegeln som
har till uppgift att visa att det föreslagna projektet
följer de lagar och regler som ﬁnns.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen
I MKB beskrivs de konsekvenser som projektet
bedöms medföra för miljön, boendemiljön och
hushållning med naturresurser.

Produktvalsprincipen
Val av produkter och metoder utifrån risker för
människors hälsa och miljön ska beaktas vid
etablering.

Skälighetsregeln
I MKB redovisas vilka överväganden som gjorts
med hänsyn till såväl miljö som teknik och ekonomi.

Kunskapskravet
Under arbetets gång har kunskap inhämtats via
de undersökningar och samråd som genomförts
samt genom övriga kontakter med myndigheter,
organisationer och berörda. Tidigare utredningar
och samråd har också lett till att kunskap inhämtats.

Försiktighetsprincipen
I MKB redovisas i de fall där det anses motiverat förslag till åtgärder för att mildra intrång och
olägenheter.
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9 Kontroll och uppföljning
Enligt MB ska en MKB för planer och program
omfatta en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning.
De åtgärder som föreslås kommer att utgöra underlag för fortsatt detaljplanearbete. Den fortsatta
planprocessen kommer således att säkerställa att
åtgärdsförslagen hanteras. När utformningen av
området preciseras ytterligare kan också behov
av eventuella separata kontroll- och uppföljningsprogram klargöras.
Luftkvaliteten i kommunen omfattas av krav på
fortsatt kontroll enligt rapporten Utvärdering av
luftkvalitetsmätningar i Skövde kommun 19992004. Andra områden där kontroll och uppföljning skulle kunna vara aktuellt är:
- vattenkvalitet i Mellomkvarnsbäcken och Ösan
som kan kontrolleras genom mätningar
- ﬂora och fauna i Mellomkvarnsbäcken som kan
kontrolleras genom inventering och provﬁske
- skredrisker som bör utredas före byggstart och
kontrolleras kontinuerligt
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