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PLANHANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utlåtande (skrivs efter utställning)

PLANBILAGOR
A. Geoteknisk undersökning 405-104, BGAB, Bygg-   
 och Geokonsult AB, december 2005. 
B. Arkeologisk undersökning
C. Planprogram Hasslum (februari 2006)
D. Samrådsredogörelse planprogram Hasslum  
 (januari 2006)
E. Miljöteknisk utredning, asfaltdeponi 060215

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra byggande av 18 stycken 
småhus. Den aktuella planen är andra etappen av en större 
planerad utbyggnad av Hasslumsområdet beskriven i ett plan-
program som godkänts av Byggnadsnämnden den 2 februari 

§6 2006. 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grund-
läggande hushållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap). 
Området bedöms vara lämpligt för bostadsändamål och 
nybyggnaden kommer att medföra en från allmän synpunkt 
god hushållning.

BYGGLOV
Efter en samlad bedömning föreslås att inom planområdet 
skall de regler gälla för bygglov och marklov som framgår av 
8 kap plan- och bygglagen (PBL). 

PLANDATA

Lägesbeskrivning
Planområdet är beläget i östra delen av Skövde, norr om 
Hasslumsvägen och söder om Horsåsvägen. Väster om pla-
nområdet ligger ett villaområde. I söder gränsar området till 
utbyggnadsetapp I och i öster mot öppen betesmark.
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Areal
Planområdet omfattar en total areal av cirka 5 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Skövde 5:178  som 
ägs av Skövde kommun. 

Tomter kommer att tillhandahållas genom kommunens tomtkö. 
Näring- och samhällsbyggnadsenheten upprättar erforderliga 
avtal för försäljning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
I förslag till ”Framtidsplan Skövde 2015 - en fördjupning av 
översiktsplanen för tätorterna Skövde, Skultorp och Stöpen” 
är området Hasslum (delområde 2) reserverat för bostadsbe-
byggelse. Som riktlinjer anges i Framtidsplanen att området 
i första hand är lämpligt för småhus. Skyddsavståndet till 
Räddningsverkets övningsområde bedöms vara tillräckligt för 
att området ska vara lämpligt för bebyggelse. I Framtidsplanen 
anges vidare att den huvudsakliga trafikmatningen till området 
sker via Hasslumsvägen. VA-försörjningen beräknas kunna ske 
genom anslutning till befintliga ledningssystem. På längre sikt 
när Horsåsområdet byggs ut med bostäder kan Hasslumsom-
rådet komma att få vägförbindelse med Nolhagavägen.

Översiktskarta, röd markering visar planområdet.
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Detaljplaner
För angränsande områden gäller: 
Hasslum etapp I laga kraft 2007-03-08 aktnummer  
1496K-DP580.

Riksintresse
Planområdet ingår inte i något riksintresseområde.  

Utdrag Framtidsplan Skövde 2015 

Utdrag planöversikt
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Program
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18) skall en detaljplan 
grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål 
för planen, om det inte är onödigt. 
Ett program för planområdet upprättades i november 2005 
och sändes ut till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kom-
munal lantmäterimyndighet, kommunala förvaltningar m fl med 
möjligheter att lämna synpunkter. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse. Planprogrammet för Hasslum och sam-
rådsredogörelse, ingår som underlag i planhandlingarna och 
bifogas som bilaga C och D. 

Miljöbedömning
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18) skall en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas om detaljplanen medger en användning 
av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med 
naturresurser. Enligt andra stycket, samma lag och paragraf, 
anges att även bestämmelserna i miljöbalkens 6 kap. 11-18 
och 22 §§ skall tillämpas om planens genomförande antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd angående behov av miljöbedömning har skett med 
Länsstyrelse och andra berörda myndigheter i samband med 
samråd av planprogram Hasslum. Länsstyrelsen och övriga 
myndigheter delade då kommunens syn att behov av miljöbe-
dömning inte förelåg. Byggnadsnämnden godkände planpro-
grammet och beslutade därvid att behov av miljöbedömning 
ej förelåg, vid sitt sammanträde 2006-02-02.

Karta till planprogram för Hasslum 
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Någon särskild miljökonsekvensbeskrivning har inte upprät-
tats för detaljplanen eftersom den planerade bebyggelsen 
inte bedöms leda till eller bli utsatt för en betydande påverkan 
på miljön, hälsan eller naturresurser. De förhållanden som 
berör dessa frågor beskrivs i planprogrammet för Hasslum 
bilaga C och i samrådsredogörelsen för planprogrammet  
bilaga D. 

Kommunala beslut i övrigt
2006-02-02 BN § 6 planprogram för Hasslum godkändes.
2006-06-08 BN § antagande detaljplan Hasslum etapp I.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRING

Natur

Mark och vegetation
Marken består till stor del av skogsmark. En trädgallring utför-
des hösten 2005 där asp och stor del av den sälg och björk 
som fanns i området togs ner. Södra delen av planområdet 
har tidigare använts som uppställningsplats för militära för-
rådsbyggnader samt jordupplag och asfaltstipp. Till följd av 
militärens verksamhet finns flera grusvägar inom planområdet. 
Ett grävt dike i planområdets centrala del leder grundvatten 
mot lågpunkter i terrängen i nordost.

Ett flertal tallar i området har en ålder av ca 160 år och ett 
stamomfång på ca 2,4 m. Trädvegetationen domineras i övrigt 
av klen till medelgrov björk samt flerstammiga sälgar. Ett litet 
inslag av yngre ek finns också. Ur bevarandesynpunkt är de 
grova tallarna samt ekar av särskilt intresse att bevara. 

För vegetation på allmän platsmark inom planbestämmelse 
NATUR ska stor restriktivitet tillämpas i fråga om fällning av 
träd. Grova träd inom dessa områden ska bevaras och en-
dast tas ned om de utgör en säkerhetsrisk eller står i vägen 
för utbyggnad av gatunätet. Grova träd ska inte fällas av den 
anledningen att de beskuggar tomter. Vegetation som ska 
bevaras ska skyddas från skador i form av jordkompaktering 
samt skador på stam, rötter och grenverk. Vid skötsel av dessa 
områden bör man sträva efter att behålla karaktären av skogs-
mark med träd och buskskikt i olika nivåer och främja inslag 
av ädellövträd samt blommande träd och buskar. Man bör 
också sträva efter att trädbeståndet får en olikåldrig karaktär 
så att återväxten tryggas på lång sikt. Inom dessa områden 
ska också död ved i form av trädlågor på marken tillåtas för 
att gynna den biologiska mångfalden. Skötsel av området 
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utförs efter behov enligt bedömning från tekniska kontorets 
parkenhet.

Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 
Utlåtandet från den geotekniska undersökningen bifogas 
planhandlingarna bilaga A.

Markförhållande
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av BGAB, 
Bygg- och Geokonsult AB i december 2005 se bilaga A.

Det undersökta området är beläget i stadsdelen Stallsiken i 
östra delen av Skövde. Området gränsar i norr mot Horsåsvä-
gen i söder mot Hasslumvägen i väster mot bebyggelse utmed 
Lövkullevägen och i öster mot ängs- och skogsmark. Marken 
består huvudsakligen av skogsmark som delvis har avverkats. 
Tidigare har området använts av T2, diverse grusvägar finns 
inom området. Ett område har också nyttjats som asfaltstipp 
av Skövde kommun. Marken sluttar huvudsakligen svagt 
mot en sänka i linje med borrhål 3 - 11 som sträcker sig i ost 
– västlig riktning, de avvägda nivåerna varierar mellan +130,0 
och +125,6.

Jordens ytskikt består av mullhaltig silt.  Under ytskiktet består 
jorden huvudsakligen av finsediment (lerig silt respektive siltig 
lera) som direkt eller via skikt av friktionsjord (siltig sand) vilar på 
fast botten, troligen morän, block eller berg. Jordens mäktighet 
varierar mellan 1,3-3,0 m. Jorden bedöms huvudsakligen som 
halvfast lagrad.

I två av provtagningspunkterna i planområdet samt en strax 
norr om planområdet påträffades asfaltsrester i jorden under 
ytskiktet. 

Berggrunden i området består av grå till rödgrå gnejs.

Grundvatten
Grundvattnets strömningsriktning inom området bedöms 
följa markens topografi mot en sänka som går i väst-östlig 
riktning strax norr om planområdet, och från denna österut till 
lågpunkter i terrängen. Fri vattenyta i provtagningshål inom 
planområdet har uppmätts på 0,8 m respektive 1,8 m djup 
under befintlig markyta (troligtvis ytvatten).

Tjälfarlighet
Jorden bedöms tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 
4 enligt Anlägg-nings AMA.
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Radon
Mätningar visar att marken klassas som högradonmark. Bygg-
naderna ska utformas radonsäkra enligt de krav som finns i 
BBR (Boverkets byggregler).

Föroreningar
Asfaltrester från en asfaltsdeponi har hittats i jorden inom 
området. En miljöteknisk undersökning från BGAB gjordes 
2005 och den visar att halterna av PAH 16 inte är att be-
trakta som miljöfarligt avfall men överstiger ändå de rekom-
menderade gränsvärden för mark som ska användas för 
bostadsändamål, varför den förorenade jorden ska tas bort.  
Se vidare Bilaga E. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten
Omhändertagande av dagvatten ska ske på tomtmark med 
möjlighet att låta överflödigt vatten brädda ut till kommunens 
dagvattenanläggning.

Sättningar och skred
I Skövdes översiktsplan Framtidsplanen 2015 redovisas en 
översiktlig karta över områden som kan utgöra risk för skred 
på grund av jordartsskiktens sammansättning.  Enligt den 
översiktliga geotekniska undersökningen finns ingen risk för 
skred i planområdet. Det bedöms heller inte finnas någon risk 
för sättningar i marken.

Grundläggning
Grundläggning ska ske på frostskyddad nivå med sulor, al-
ternativt förstyvad bottenplatta. se vidare geoteknisk under-
sökning bilaga A.

Fornlämningar
Registrerade fornlämningar inom området saknas. En arkeo-
logisk utredning av planområdet har utförts av Västergötlands 
museum. Enligt meddelande från Länsstyrelsens kulturmil-
jöenhet 2006-05-22 har utredningen inte visat på förekomst 
av fornlämningar inom planområdet. Marken kan därför tas i 
anspråk för planerat ändamål. Resultatet av utredningen sam-
manfattas i en rapport som bifogas planhandlingarna.

BEBYGGELSEOMRÅDE

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet saknas. Väster om
planområdet vid Lövkullevägen och Solhagavägen finns ett 
villaområde med i huvudsak enplans trähus av blandad ålder. 
Takbeklädnaden består av svarta eller röda tegel- eller betong-
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pannor. Söder om planområdet finns det nya småhusområdet 
Hasslum etapp I som är under utbyggnad. 

En bit öster om planområdet ligger Räddningsverkets övnings-
område som till stor del består av skogsmark. Ca 300 m norr 
om planområdet ligger Troentorps gård med röda mangårds-
och ladugårdsbyggnader.

Planerad bebyggelse
Planområdet omfattar 18 tomter för styckebyggda småhus 
med en tomtareal av ca 1000 m2. 

Inom planområdet får det uppföras styckebyggda 1½ plans-
hus med en maximal takvinkel på 45° och med en begränsad 
nockhöjd till 8,0 m. Enplanshus med ensidig taklutning pulpet-
tak, får uppföras med en maximal takvinkel på 22° och högsta 
nockhöjd till 7,0 m. Tvåvåningsbyggnader får uppföras med 
en högsta nockhöjd på 8,0 m och maximal takvinkel 22°. I 
planförslaget införs bestämmelser om förbud mot källare. Tak-
beläggning begränsas till lertegel eller betongpannor i tegelröd 
färg alternativt tegelröd eller aluzinkfärgad bandtäckt plåt.

Offentlig service
Planområdet tillhör Lundens skolområde. Kommunal förskola 
och grundskola 6-12 år samt fritidshem finns närmast i Lunden 
som ligger ca 2 km (fågelvägen) nordväst om planområdet.

Social service i form av vårdcentral, folktandvård och apotek 
finns närmast vid Käpplunda gärde ca 3 km (fågelvägen) från 
planområdet.

Kommersiell service
Livsmedelshandel finns i stadsdelen Norrmalm samt vid Norr-
malms köpcentrum ca 2 km (fågelvägen). Här finns också 
restauranger, bensinstation och butiker för sällanköpsvaror. 
Vid Mariesjö ca 1 km (fågelvägen) finns bensinstationer och 
specialaffärer inom bygghandel. Handelsområdet Stallsiken ca 
500 meter (fågelvägen) norr om planområdet innehåller butiker 
för sällanköpsvaror.

Tillgänglighet
Planområdet har små nivåskillnader. Det nya bostadsområdet 
kommer att nås med buss med hållplatsläge vid Hasslumsvä-
gen invid infarten till bostadsområdet.
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Skyddsrum
Planområdet ligger utanför skyddsrumsområde. Skyddsrum 
behöver inte byggas.

FRIYTOR
Inom och i anslutning till planområdet bevaras naturmark som 
kan fungera som spontant lekområde för barn. Någon separat 
lekplats inom planområdet anläggs inte. Lekytor för de minsta 
barnen får anordnas inom tomtmark. 

GATOR OCH TRAFIK

Gatunät, gång- och cykelväg
Planområdet angörs via en lokalgata från Hasslumsvägen.

Den del av lokalgatan som går i nord-sydlig riktning utformas 
med en 6,0 m bred körbana samt en 1,5 m bred gångbana 
som är skild från körbanan genom en gräsbeklädd yta. Utfart 
från tomterna i planområdets västra del får anvisas i samband 
med bygglovprövningen.

Tomterna som ligger i planområdets östra del angörs via en 
lokalgata som är 5,0 m bred med en tillkommande vinge på 
1,5 m för gångtrafik.
Befintliga grusvägar i planområdet kommer att tas ur bruk med 
undantag av de grusvägar som finns i området som betecknats 
med NATUR, de kommer att vara kvar som gångvägar.

För samtliga delar av lokalgatorna gäller att cykling sker i 
körbanan. Lokalgatorna ska förses med erforderlig gatube-
lysning.

Kollektivtrafik
Bostadsområdet nås med buss. Hållplats samt vändzon för 
busstrafiken finns anlagd på Hasslumsvägen strax väster om 
infarten till området.  Avstånd till busshållplats ca 300 m.

Parkering
All fordonsparkering ska ske på kvartersmark. Någon speciell 
besöksparkering kommer inte att anordnas.

Busshållplats vid 
Hasslumsvägen
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp  
Området ska anslutas till kommunens vatten- och avlopps-
nät. 

Dagvatten 
Dagvatten ska omhändertas på tomtmark. Jorden består av 
silt som med sina fina jordpartiklar försvårar infiltration av 
dagvatten ner i marken. På tomtmark kan det därför bli aktuellt 
att anlägga ett fördröjningsmagasin med bräddavlopp till kom-
munens dagvattenanläggning. Lämplig metod för omhänder-
tagande av dagvatten prövas i samband med handläggning av 
bygglov. Dagvatten som inte är möjligt att infiltrera kommer att 
rinna mot lågpunkterna i terrängen nordost om planområdet. 

Elförsörjning
Den planerade bebyggelsen kommer att anslutas till kom-
munens elnät.

Tele 
Befintliga telefonkablar saknas i planområdet. Kommunen 
ansvarar för att kanalisation för tele och bredband läggs inom 
planområdet, vilket utgörs av ett tomt rör utan innehåll av ka-
bel eller fiber. Varje fastighetsägare får själv träffa avtal med 
operatör om telekommunikation.

Uppvärmning
Byggnaderna ska vara utformade så att energibehovet begrän-
sas genom låga värmeförluster och effektiv värmeanvändning. 
Minimikrav och råd avseende energihushållning och värmeiso-
lering regleras i Boverkets byggregler (BBR) kapitel 9. 
Ett väl isolerat hus minskar energiförlusterna till omgivningen 
och ger en god driftsekonomi. För att optimera energihushåll-
ningen kan husens klimatskal förbättras ytterligare genom val 
av lämpligt U-värde (värmegenomgångskoefficient) på isole-
ring, som är ett mått på hur väl en byggnadsdel isolerar mot 
värmeförluster. Ju lägre värde desto bättre isolerande egen-
skaper. Utöver de krav och råd som ges i BBR är det en fördel 
ur driftsekonomisk synpunkt om isolering av takbjälklag har ett 
U-värde på högst 0,08 och isoleringen i väggarna högst 0,15. 
Om golvvärme används bör isoleringen under golvplattan ha 
ett U-värde på högst 0,18 samt fönster ett U-värde på högst 
1,2. För att öka flexibiliteten i val av uppvärmningssystem bör 
distributionssystemet i husen vara vattenburet.

Planerade bostäder kommer inte att anslutas till kommunens 
fjärrvärmenät. Uppvärmning ska ske av varje fastighet separat. 
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Ur miljösynpunkt bör uppvärmning med direktverkande el utan 
värmeåtervinning samt uppvärmning med fossila bränslen und-
vikas som ett led i strävan av att uppfylla miljökvalitetsmålen 
på nationell och regional nivå. 

Alternativ som i första hand rekommenderas för enskild upp-
värmning på grund av miljöskäl och fördelaktig driftsekonomi 
är:

Biobränslepannor (pellets, ved, spannmål m.m.). Vedpanna ska 
vara miljögodkänd och kombineras med ackumulatortank. Vid 
eldning av biobränsle kan restriktioner i eldningen införas om 
eldningen medför olägenheter för omgivningen.

Värmepump för bergvärme, jordvärme eller uteluft. Jordvär-
meslinga bör läggas på ett jorddjup av 90 cm. Bergvärme 
och jordvärme är tillståndspliktig verksamhet inom Skövde 
kommun för detaljplanelagda områden, samlad bebyggelse 
samt inom kambrosilurområden. Ansökan görs till kommunens 
Miljö- och Hälsoskyddskontor. 

Elpanna i kombination med värmepump för bergvärme, jord-
värme eller uteluft. Krav och restriktioner avseende värmepump 
för bergvärme och jordvärme, se föregående punkt.

Solfångare som ett komplement till biobränslepanna för att 
värma tappvarmvatten sommartid eller för att göra värme-
pumpar för berg- och jordvärme effektivare.

I andra hand rekommenderas:
Frånluftsvärmepump där energi utvinns ur ventilationsluften 
som ett komplement till elpanna. Ur driftsekonomiskt perspek-
tiv är detta ett sämre alternativ än ovanstående förstahandsval 
då den ger en relativt liten energibesparing. 

Innan fastighetsägare väljer uppvärmningssystem rekom-
menderas att kontakt tas med kommunens energirådgivare 
för att få aktuell information om uppvärmningsmetoder och 
råd om isolering.

Avfallshantering
Hämtning av avfall kommer att ske vid varje hus eller på anvisad 
plats från Avfallshantering Östra Skaraborg. Målsättningen är 
att alla hushåll ska källsortera sitt avfall. Det sorterade avfallet 
kommer hushållen själva att få lämna vid någon återvinnings-
station. Återvinningsstationer finns vid Lundenvägen och 
Coop Forum på Norrmalm. Husägarna har också möjlighet att, 
efter anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret, kompostera 
matavfall.
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MILJÖBESKRIVNING

Radon
Radonmätning har utförts inom planområdet. Mätvärdena visar 
att marken är att betrakta som högradonmark varför byggna-
der ska utformas radonsäkra. För detaljerad information om 
mätvärden, se den översiktliga geotekniska undersökningen 
bilaga A.

Trafikbuller
Enligt gällande normer för trafikbuller i bostäder får den ekvi-
valenta (genomsnittliga) ljudnivån i bostadsrum inte överstiga 
30 dBA i bostadsrum. Den maximala nivån får inte överstiga 
45 dBA. På balkonger och uteplatser får den maximala nivån 
inte vara högre än 70 dBA. Den ekvivalenta nivån utomhus vid 
husfasad får vara högst 55 dBA.

Då trafikintensiteten på lokalgatan i området är låg kommer 
dessa värden inte att överskridas.

Djurhållning   
Nordost om exploateringsområdet ligger gården Troentorp som 
bedriver köttdjursuppfödning. Verksamheten omfattar ca 80 
djurenheter och är därmed varken anmälnings- eller tillstånds-
pliktig vars gräns går vid 100 respektive 200 djurenheter. 

Ett mindre antal djur betar sommartid mark norr och söder 
om Horsåsvägen. Vid bete söder om Horsåsvägen befinner 
sig djuren på ca 30-300 m avstånd beroende på var i hagen 
de går.

Vilket skyddsavstånd som är lämpligt i varje enskilt fall utgörs 
av en samlad bedömning där man tar hänsyn till djurslag, an-
tal djurenheter (de), markens topografi, klimat, förhärskande 
vindriktning, hur gödselanläggning är utformad och hur vege-
tationen i terrängen är placerad. Vidare skiljer man på närhet 
till stallar där koncentrationen av djur är högre respektive be-
tesmarker där koncentrationen av djur är lägre. Även områdets 
karaktär av lantlighet inverkar då djurhållning och närhet till djur 
i lantliga lägen är en naturlig del av markanvändningen.

Vid en samlad bedömning får avståndet till ladugården med 
gödselanläggningen anses vara tillräckligt stort för att inte 
hälsorisker ska uppkomma. Vid försäljningen av tomter ska 
det klargöras i köpekontraktet att ladugårdsanläggning och 
betesdjur förekommer i närheten av bostadsområdet.
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Förorenat område  
I planområdets södra del har vid den översiktliga geotekniska 
undersökningen asfaltsrester upptäckts i jorden. Asfaltsres-
terna härrör från en asfaltsdeponi som användes mellan åren 
1990 och 2000. En översiktlig miljöteknisk undersökning har 
utförts i området vilket påvisar förekomst av polycykliska aro-
matiska kolväten PAH 16 som är skadliga för vattenlevande 
organismer och cancerframkallande för människor, då ämnena 
avges till luft och lakas ur i vatten. En vanlig orsak till för höga 
halter av PAH16 är asfalt som tidigare innehöll stenkolstjära 
som bindemedel. Nyproducerad asfalt innehåller numera av 
miljöskäl en annan typ av bindemedel.
 
Rapporten, se bilaga E, visar att halterna av PAH16 i asfalten 
inte är så höga att den betraktas som miljöfarligt avfall. Asfalten 
innehöll inte stenkolstjära som bindemedel, men halterna av 
PAH16 överskred ändå de gränsvärden som rekomenderas 
för mark som ska användas för bostadsändamål (känslig 
markanvändning). Förekomst av PAH 16 finns inom ett min-
dre begränsat området i planområdets södra del. Kommunen 
som markägare har fullgjort upplysningsskyldigheten till Miljö 
och hälsoskyddskontoret enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. As-
faltsresterna och förorenad mark kommer att saneras genom 
borttagande. 

Efter borttagandet av den förorenade jorden kommer någon 
hälsorisk inte att föreligga för boende och djurliv i området.  

Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett 
geografiskt område. Normerna reglerar den sämsta miljökvali-
tet som får finnas inom ett geografiskt område som kan utgöras 
av en eller flera kommuner, sjö eller vattendrag, län, mm.
 
Regeringen har i en förordning (SFS 2001:527) utfärdat mil-
jökvalitetsnormer för luft beträffande kvävedioxid och kvä-
veoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon och 
partiklar. 

Mätningar av värden i luft har pågått i Skövde under en 5-
årsperiod. Resultatet och utvärderingen redovisas i en rap-
port ”Utvärdering av luftkvalitetsmätningar i Skövde kommun 
1999-2005” (mars 2006), som sammanställts av Institutionen 
för tillämpad miljöteknik, Stockholms Universtitet. 
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Utdrag ur rapporten: 
”Mätprogrammet som genomförts under de 5 – 6 senaste sä-
songerna har omfattat de viktigaste luftföroreningarna och gett 
en bra bild av luftföroreningssituationen i Skövde. De uppmätta 
halterna av NO2, PM10 och bensen i Skövde ligger väl under 
gällande miljökvalitetsnormer. Enligt Naturvårdsverkets före-
skrifter som innefattar PM10, NO2, NOx, O3, SO2, bensen, bly 
och CO är det egentligen bara PM10 som behöver kontrolleras 
i Skövde. Beräkningar med nomogrammetoden visar halterna 
av PM10 med stor sannolikhet underskrider miljökvalitetsnor-
men även på andra platser med hög trafikbelastning i Skövde, 
men att den övre utvärderingströskeln överskrids. Fortsatta 
mätningar rekommenderas av främst partikelhalterna, PM10, 
samt eventuellt också sot. Mätningarna bör innefatta hela vå-
ren då PM10 halterna är förhöjda, dvs. minst till och med april 
månad. En uppföljning av mätningarna av bensen vartannat 
eller vart tredje år kan också vara motiverat”. 

Med stöd av ovanstående bedömer vi att någon speciell ut-
redning inte krävs för att redovisa om miljökvalitetsnormerna 
uppfylls för planområdet.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden föreslås att bli 10 år från den dag planen 
vinner laga kraft. Kommunen kommer att vara huvudman för 
allmän platsmark inom planområdet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
I arbetet med denna detaljplan har följnade personer med-
verkat: 

Sören Jenefeldt, Näring och samhällsbyggnadsenheten 
(NSE), Marie-Anne Eriksson och Niklas Ottosson plan, bygg 
o lantmäterikontoret (PBLK), Roland Jonsson, Mari Larsson 
och Mattias Lång tekniska kontoret (TK), Claes Eliasson, 
miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK).

Plan, Bygg o Lantmäterikontoret

Claes Waxberg    Eva Hellström
Planchef     Plantekniker
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