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Sammanfattning

Planprogrammet beskriver förutsättningarna för att 
etablera en ny biogasanläggning och nya verksamhets-
områden och kommer att ligga till grund för kommande 
detaljplaner inom området.

Programförslaget uppfyller antagna politiska mål och 
bedömningen görs att ett genomförande av program-
förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken.

Handlingen är framtagen av Plan, Bygg och Lantmäteri-
förvaltningen. Kommunikation och utbyte av information 
har kontinuerligt skett med kommunens övriga berörda 
förvaltningar.

Inledning

Syfte, mål och huvuddrag

Syftet med planprogrammet är att ta fram ett samlat pla-
neringsunderlag för Stadskvarn - Aspelundsområdet. Ett 
av byggnadsnämnden godkänt planprogram utgör sedan 
underlag för kommande detaljplaner inom området där 
markanvändning, ansvar etc regleras i detalj.

Programmet beskriver förutsättningarna för att etablera 
en ny biogasanläggning och nya verksamhetsområden 
som bl a skall inrymma en ny bussdepå för ca 60-tal 
bussar inom stadstrafi ken. I planprogrammet har mark 
reserverats för en eventuell fl yttning av Skövdes kom-
munverkstad samt för utbyggnad av Skövde Slakteri.

Skövde kommun har tilldelats bidrag från Naturvårds-
verket, KLIMP-bidrag, för att bygga en ny biogasanlägg-
ning. 

Planprogrammet behandlar i huvudsak övergripande 
frågor såsom lokalisering av verksamheter, naturytor, 
vägnät och andra infrastrukturlösningar, etc. 

Plandata

Programområdet omfattar ca 83,7 ha och är beläget i 
östra delen av Skövde stad. Programområdet begränsas 
av Varolavägen, Kv Risatorp, Norra Aspelundsvägen, 
Norregårdsvägen, Kv Sjödalen och Svesån.
Inom programområdet fi nns Stadskvarns avloppsre-
ningsverk, Skövde slakteri AB, samt privata verksam-
hetsfastigheter kring Oljevägen och Mejselvägen.
Skövde kommun äger större delen av programområ-
det. 
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Tidigare ställningstaganden

Framtidsplan 2015
Av markanvändningskartan i Framtidsplanen 2015 fram-
går att detta område i första hand är avsatt för befi ntliga 
och tillkommande verksamheter. Området bör kunna 
inrymma mer störande verksamheter. 
Inom programområdet fi nns två viktiga grönstråk som 
skall beaktas vid planläggning.

Detaljplaner 
Inom programområdet fi nns detaljplaner som reglerar 
Slakteriet (1496K-DP549), Kv Depån och Borren (1496K-
DP576, 1496K-DP480 och 1683K-DP377), Kv Tången och 
Skiftnyckeln med omgivande naturmark(1496K-DP457 
och 1683K-DP377). Kv Risatorp (1683K-ST226). 
Stora delar av de planlagda verksamhetsområdena är 
inte genomförda.

Kommunala beslut i övrigt
KF § 93 2008-08-25
Kommunfullmäktige beslutar att investera i en utbyggnad 
av biogasanläggning och för detta anslå 2 mnkr år 2008, 
30 mnkr år 2009 och 23 mnkr år 2010. Medlen anslås i 
tekniska kontorets investeringsbudget för VA och fi nan-
sieras genom ökad upplåning.

Tekniska nämnden får i uppdrag att ansvara för utbygg-
naden, men ska tillsammans med näringslivsenheten 
agera för att ge externa parter möjlighet att involveras 

Gällande detaljplaner

Utdrag ur Framtidsplanen 2015 - 
viktiga grönstråk

Mörkebäcken

Sv
es

ån
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i projektet i syfte att minska det kommunala engage-
manget och skapa förutsättningar för tillväxt.

Informations- och marknadsföringsinsatser ska rymmas 
inom ramen för projektet.

Befi ntlig verksamhet 

Programområdet består av mark som tidigare varit 
uppodlad jordbruksmark. På 1940-talet startade den 
första etableringen inom planområdet när Skövde kon-
trollslakteri och avloppsreningsverket byggdes.

I östra delen av området var Skövde Flygplats lokali-
serad fram till den nya fl ygplatsen vid Knistad byggdes 
kring 1990. Delar av den gamla landningsbanan har 
omvandlats till industrimark.

Skövde Slakteri AB
De första delarna av nuvarande slakteriet började byg-
gas 1943, till- och ombyggnader har därefter skett ett 
fl ertal gånger. Skövde Slakteri AB fortsätter att investera 
i anläggningen. En ny spolhall för djurtransportbilar med 
tvätt och desinfi ceringsmöjlighet för två bilar åt gången 
byggdes och togs i bruk under hösten 2005. 

Våren 2008 genomfördes ytterligare investeringar som 
omfattade en ny byggnad för kylmaskiner samt ombygg-
nad av ett befi ntligt kylrum.

Skövde Slakteri AB ingår i en företagsgrupp med en 
obruten kedja från producent via slakt, styckning och 
charktillverkning till konsument. Man sysselsätter totalt 
ca 290 personer varav 90 i Skövde. 
Skövde Slakteri AB:s tillstånd enligt miljöbalken omfattar 
en produktion baserad på 40 000 ton slaktvikt och 7 000 
ton styckningsvikt per år (2007-11-21).

Biogasanläggning Stadskvarn 
Skövde kommuns VA-verk har tillsammans med Skövde 
Slakteri AB uppfört en biogasanläggning. 
Anläggningen kan vid full drift producera ca 8000 
Nm3/dygn biogas. Det motsvarar efter uppgradering 
av biogasen ca 70 liter bensin/timma. Gasen används 
i huvudsak till fordonsbränsle och till produktionen på 
slakteriet. Biogasen kan även vid behov användas till att, 
via en gaspanna, förse fjärrvärmenätet eller reningsverket 
med tillskottsvärme.
 
Som råvara används restprodukter från slakteriet som 
rötas i en rötkammare. Efter rötning och avgasning åter-
står bioslam, som används som gödningsmedel i jord- Skövde Slakteri AB

Del av landningsbanan för nedlagda 
Skövde fl ygplats

Område för planerad 
biogasanläggning



6

Planprogram för Stadskvarn - Aspelund, september 2009

Planenheten

bruket. Tillståndet för anläggningen enligt miljöbalken är 
behandling av maximalt 9 200 ton/år (2002-04-17).

FordonsGas Sverige AB  har ett tankställe för biogasen 
på Oljevägen.

Stadskvarns avloppsreningsverk
Avloppsreningsverket började byggas på 1920-talet och 
har sedan byggts ut vid ett fl ertal gånger, bl a 1947 och 
på 1960-talet då större tillbyggnader genomfördes.
Stadskvarns avloppsreningsverk behandlar ca 5 mil-
joner kubikmeter spillvatten varje år. Tillståndet enligt 
miljöskyddsnämnden medger utsläpp av avloppsvat-
ten till Mörkebäcken från ca 57 000 personekvivalenter 
(1998-12-18).
Reningen består i att större partiklar samt syreförbrukan-
de ämnen (BOD7), kväve och fosfor i största möjliga mån 
separeras från spillvattnet. Allt annat än detta hamnar i 
slammet eller fortsätter rätt ut i naturen. Reningen sker 
i tre steg; mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Den biologiska nedbrytningen sker genom att slammet 
behandlas biologiskt i vassbäddar, där en nedbrytning 
sker. Slammet är näringsrikt och innehåller bl a fosfor, 
kväve och mullbildande ämnen. Efter behandlingen är 
slammet kretsloppsanpassat och kan återanvändas ex-
empelvis till jordförbättring. I tillståndet enligt miljöbalken 
för att anlägga vassbäddarna anges att högst 
1 500 ton torrsubstans rötad slammängd per år får föras 
till vassbäddarna (2002-05-22).

Historisk karta med programområdet

Stadskvarns avloppsreningsverk

Tankställe för fordonsgas, Oljevägen
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Övriga verksamheter
Vid Oljevägen, Norregårdsvägen och Mejselvägen fi nns 
industrifastigheter med  olika verksamheter bl a lager, ol-
jedepå, industrihotell, automatstationer för fordonsbräns-
len samt verksamheter med inriktning mot bilservice.

Inom programområdet fi nns planlagda industriområden 
som inte har genomförts, bl a på grund av närheten till 
Stadskvarns avloppsreningsverk.

I programområdets södra del fi nns en befi ntlig bostads-
fastighet som idag används som fritidsbostad. 

Omgivande bebyggelse

Den omgivande bebyggelsen norr och söder om pro-
gramområdet är främst för småindustriverksamhet med 
privata fastighetsägare. 

Planförslag

Planerad bebyggelse

I detta planprogram prövas förutsättningarna för att 
bygga en ny biogasanläggning, utbyggnad av Skövde 
slakteri, reservera mark för en eventuell fl yttning av kom-
munverkstaden samt utökning av verksamhetsområden i 
anslutning till Varolavägen, där bl a planer på att anlägga 
en ny bussdepå för ca 60 bussar ingår. I anslutning till 
Mejselvägen planeras en utökning av verksamhetsom-
rådet för byggupplag m m.

Biogasanläggning
Skövde kommun avser att bygga en ny och komplette-
rande rötningsanläggning med uppgraderingsanläggning 
för biogas ca 650 meter öster om nuvarande anläggning.
Det produceras idag mera slaktavfall från slakteriet än 
vad den befi ntliga anläggningen kan behandla. I dag 
transporteras överskottet på tankbil till Skåne för att 
behandlas.
Inom regionen fi nns fl er organiska material och avfall 
som är lämpliga för rötning, bla fettavskiljarslam från 
restauranger och storkök samt organiskt avfall från 
handeln, industrin och lantbruket. Genom att blanda 
olika organiska material vid rötning kan man uppnå en 
effektivare och stabilare drift av biogasanläggningen. 
Den nya anläggningen dimensioneras för att ta emot ca 
65 000 ton organiskt material per år vilket kommer att 
ge ca 36 GWh biogas/år. 
Leverans av avfall som ska behandlas i den planerade 
biogasanläggningen kommer att ske till en mottagnings-
del. Fast avfall tippas av, sönderdelas och blandas i en 

med vassbäddar .......

Befi ntlig verksamhet vid Mejselvägen
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blandningstank med en volym på ca 500 m3. Flytande 
material levereras till en mottagningstank. Slaktavfall från 
Skövde slakteri kommer att pumpas i ledning mellan 
slakteriet och den nya biogasanläggningen.

I blandningstanken justeras vattenhalten till lämplig nivå 
med spädvatten som annars skulle ha belastat avlopps-
reningsverket. Mottagningsdelen ska vara inbyggd och 
ventilationsluften kommer att förbrännas i en panna för 
att ta bort lukt innan det släpps ut. De följande process-
delarna måste vara helt lufttäta för att undvika att syre 
tar sig in och att kompostering av avfallet sker i stället 
för rötning.

Det tillblandade avfallsblandningen pumpas därefter 
till tankar där en hygienisering sker vid 70 °C under en 
timme. Då avfallet hygieniserats klart behandlas avfallet 
under mesofi la (35-38 °C) förhållanden i rötkamrarna. 
För att optimera driften planeras två lika stora reaktorer 
på 2 200 m3 vardera. Biogasen bildas då det organiska 
material bryts ned av bakterier under syrefria förhållan-
den (s.k. rötning). 

Den producerade biogasen ska i huvudsak uppgrade-
ras till fordonsgas i en ny gasreningsanläggning. För att 
utjämna produktionsvariationer krävs en ny gasklocka. 
Biprodukten som blir över vid rötningen, det s.k. biogöd-
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Föreslagen placering av ny biogasanläggning, BioMil AB

Exempelbild 
uppgraderingsanläggning
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selet, pumpas till en lagertank varifrån det transporteras 
ut till lantbrukare som sprider biogödslet på sina åkrar. 

En ökad produktion av fordonsgas innebär minskad kol-
dioxidemission på ca 8000 ton per år från trafi ksektorn 
samt minskade utsläpp av kolväten, kväveoxider samt 
partiklar. 
Skövde kommun har tilldelats bidrag från Naturvårds-
verket, s.k. KLIMP-bidrag, för att bygga en ny biogas-
anläggning. 

Skövde slakteri
Planprogrammet medger möjligheter till utvidgning och 
utbyggnad av det befi ntliga slakteriet. Skövde slakteri 
AB har för avsikt att utöka verksamheten till att även 
omfatta styckning, vilket innebär behov av utbyggnad 
med ytterligare kylanläggningar. Produktionslinjernas 
placering i befi ntlig byggnad innebär att nya kylanlägg-
ningar kräver tillbyggnader i den västra och norra delen 
av anläggningen.  För att möjliggöra en expansion mot 
väster krävs att Norra Aspelundsvägen fl yttas närmare 
Östra leden (väg 26). För ev ytterligare utökning av verk-
samheten har ett område söder om befi ntlig verksamhet 
reserverats för slakteriverksamhet. 
Utökning av slakteriverksamheten regleras genom till-
ståndsansökan.

Stadskvarns avloppsreningsverk
Inom Stadskvarns avloppsreningsverk planeras inga 
förändringar förutom en fl yttning av tillfarten till anlägg-
ningen från nuvarande vid  Stadskvarnsvägen till ett läge 
längre söderut på Norra Aspelundsvägen. Flyttningen 
genomförs för att få en trafi ksäkrare utfart. Verksamhets-
området har anpassats till pågående verksamhet.

Bussdepå
Utmed Varolavägen planeras en utökning av befi ntligt 
verksamhetsområde. Inom detta område fi nns planer 
på att bygga en ny bussdepå för stadstrafi kens bussar, 
ca  60 - 70 st. Inom bussdepån kommer även kontors- 
och verkstadsbyggnader att byggas. Lokaliseringen 
av bussdepån nära den nya biogasanläggningen ingår 
som  en del av Västtrafi ks mål att kollektivtrafi kens ki-
lometerproduktion med buss ska utföras så att fossila 
bränslen är avvecklade med minst 40 % år 2012 och 
90 % år 2020. 
Inom bussdepån skall ett tankställe för biogas anläggas 
för tankning av bussar. Den uppgraderade biogasen 
skall transporteras mellan biogasanläggningen och 
bussdepån via en markförlagd gasledning som skall 

Spridning av biogödsel

Utdrag programkarta

Förslag till ny placering av bussdepå
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tryckas under Mörkebäcken. Bussdepån planeras stå 
klar 2014.

Övriga verksamhetsområden
Verksamhetsfastigheterna utmed Oljevägen och Mejsel-
vägen är redan tidigare planlagda för industriverksamhet 
och kommer inte att förändras.

Området omedelbart norr om avloppsreningsverket är 
tidigare detaljplanelagt för industriändamål men området 
har inte tagits i anspråk. I gällande detaljplan är området 
betecknat som industrimark med begränsad använd-
ning på grund av omgivningspåverkan från närliggande 
avloppsreningsverk.

I planprogrammet har området reserverats som indu-
strimark för en eventuell fl yttning av Skövdes kom-
munverkstad. Den föreslagna tomtytan är ca 7,5 ha och 
får möjlighet till angöring både från Norregårdsvägen 
och Mejselvägen. Programförslaget innebär att tidigare 
föreslagen sträckning av Mejselvägen enligt gällande 
detaljplan övergår från allmän gata till kvartersmark.

Programkarta

Industrimark enligt gällande detaljplan

Bostadsfastighet vid Varolavägen
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I östra delen av programområdet har ett område avsatts 
för upplag, ett antal byggföretag har efterfrågat mark för 
bl a uppställning av byggbodar och material. 
Tillfart till området föreslås ske via en gemensam fastig-
hetsinfart från Mejselvägen på befi ntlig kvartersmark.

Trafi k

Angöringen till verksamhetsområden inom program-
området sker från Norra Aspelundsvägen (3100 f/dygn 
-96), Norregårdsvägen (3100 f/dygn -05), Mejselvägen 
och Varolavägen (1900 f/dygn -96). 

En fl yttning av Norra Aspelundsvägen planeras i anslut-
ning till Skövde slakteri för att möjliggöra en utbyggnad 
av slakteriet. 

Östra leden, väg 26 är rekommenderad trafi kled för far-
ligt gods som innebär en begränsning av den byggbara 
marken för utbyggnad av Skövde slakteri. Inom 30 me-
ter från Östra ledens närmaste vägkant är marken ej 
byggbar, mellan 30 - 50 meter medges verksamheter 
som är stadsbildsmässigt acceptabla men inte innebär 
att många människor vistas där någon längre tid. 

Det nya verksamhetsområdet i södra delen av program-
området kommer att angöras via en ny industrigata som 
ansluts till Varolavägen. Planerad bussdepå planeras få 
en direktutfart till Varolavägen för busstrafi ken, tillfart 
för personbilstrafi k hänvisas till industrigatan. Etable-
ringen av den nya bussdepån vid Varolavägen kommer 
att innebära en trafi kökning på Varolavägen och Aspel-
undsvägen.

Varolavägens sträckning (Öm - Skövde) har utretts av 
Tekniska kontoret (2006). Tre alternativ studerades och 
alternativet där Varolavägen behålls i nuvarande sträck-
ning kompletterad med trafi ksäkerhetshöjande åtgärder 
i korsningen Varolavägen/Aspelundsvägen ansågs efter 
tekniska och ekonomiska överväganden vara det mest 
lämpliga alternativet.

Biogasanläggningen föreslås få angöring till Mejselvä-
gen som via Storängsvägen ansluter till väg 49, Hjovä-
gen. Antalet tankbilstransporter (35 m3) med organiskt 
material (slaktavfallet pumpas via ledning) till biogasan-
läggningen bedöms till ca 6 st/arbetsdag och antalet 
transporter av biogödsel ut från anläggningen beräknas 
till ca 7 st/arbetsdag.

De ökade trafi kmängderna som planerade verksamhe-
ter innebär är begränsad och bedöms inte påverka om-
givande vägnät i någon större omfattning.

I övrigt innebär inte  planprogrammet några större för-
ändringar på det befi ntliga gatunätet.  

Område för byggupplag

Varolavägen

Stadskvarnsvägen

Förberedd anslutning till Norregårds-
vägen (ev kommunverkstad)



12

Planprogram för Stadskvarn - Aspelund, september 2009

Planenheten

Kollektivtrafi k

Stadstrafi kens busslinje 4 mellan Skövde Resecentrum 
och Hasslum trafi kerar Hjovägen. Även landsbygdslin-
jerna 400 och 402 trafi kerar Hjovägen.

Gång- och cykelvägar

Befi ntlig separat gång- och cykelväg längs Hjovägens 
norra sida ansluter via plankorsning med Hjovägen till 
Norregårdsvägen. Två gång- och cykelportar under väg 
26, Östra leden förbinder verksamhetsområdet Timbo-
holm och Aspelund med de östra delarna av Skövde 
centrum. Se utdrag från Skövde cykelkarta.

Landskapsbild och grönstruktur

Programområdet är till stora delar ianspråktaget för 
verksamheter, ängsmark och uppodlad jordbruksmark. 
Området som är relativt plant genomkorsas av två 
meandrande  vattendrag med omgivande vegetation, 
främst lövträd. Marknivåerna inom programområdet va-
rierar ca 10 meter från väster till öster,  bäckravinernas 
botten ligger ca 5-6 meter under omgivande markni-
våer. Vegetationsområdena kring vattendragen beteck-
nas i planprogrammet som naturområde och föreslås 
att bibehållas oförändrade.

Teknisk försörjning

Spillvatten och vatten

Befi ntliga industrifastigheter är anslutna till det kom-
munala vatten- och avloppsnätet. Tillkommande verk-
samheter skall anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Inom området fi nns ett fl ertal befi ntliga 
VA-ledningar som ska säkerställas i kommande detalj-
planer, bl a fi nns en Ösan-vattenledning (kylvattenled-
ning för Volvo, V200) som korsar området och påverkar 
fastigheterna för Skövde slakteri, avloppsreningsver-
ket, planerade fastigheter för kommunal verksamhet, 
biogasanläggningen samt verksamhetsområdet vid 
Mejselvägen. 
Närheten till avloppsreningsverket innebär att det fi nns 
ett flertal grova spillvattenledningar som begränsar 
användningen av området väster om avloppsrenings-
verket. 

Dagvatten

Dagvatten från nya verksamhetsområden skall omhän-
dertas i enlighet med kommunens dagvattenpolicy. I 
samband med kommande detaljplaner skall dagvatten-
hanteringsplaner upprättas för respektive område.

Utdrag från Skövde cykelkarta. 
Separata gång- och cykelvägar är 
rödmarkerade.

Befi ntlig dagvattendamm i 
vegetationsstråket norr om 
programområdet
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El- och tele

Området är anslutet och tillkommande bebyggelse skall 
anslutas till Skövde elnät och Skövde fi bernät. Inom pro-
gramområdet fi nns befi ntliga transformatorstationer och 
befi ntliga elkablar i mark som kommer att säkerställas i 
kommande detaljplaner.

Uppvärmning

Skövde kommun förordar att tillkommande bebyggelse 
ansluts till Skövde Värmeverk AB:s fjärrvärmenät alter-
nativt energiuttag från vatten, mark eller biogas. Befi nt-
ligt fjärrvärmenät fi nns utmed Norra Aspelundsvägen.

Genomförande

Biogasanläggningens tillståndsansökan pågår, bygg-
start är planerad till våren 2010. 

Bussdepån planeras vara infl yttningsklar 2014. 

Utbyggnaden av Skövde slakteri kommer att ske i fl era 
etapper, varav den första utbyggnaden, inom nuvaran-
de fastighet ska starta under 2009.

Tidplan

Efter byggnadsnämndens godkännande av planpro-
grammet i september 2009 kommer detaljplanearbetet 
för biogasanläggningen att starta med planprogrammet 
som underlag, avsikten är att söka bygglov under våren 
2010.

Översikt VA-, fjärrvärme- och 
optoledningar
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Planeringsförutsättningar

Riksintressen, Natura 2000, naturreservat

Programområdet berörs inte av några riksintressen, Natura 2000-områden eller naturreservat. 

Mark , Vatten och Vegetation 

Södra delen av området används som jordbruksmark.  Övriga delar inom området består av ti-
digare uppodlad jordbruksmark som nu används för avloppsreningsverkets behov samt för den 
fl ygverksamhet som tidigare var förlagd inom programområdet. Området genomkorsas av två 
mindre vattendrag som slingrar sig från väster till öster och utmynnar i Ömboån. 

I anslutning till vattendragen fi nns befi ntliga vegetationsstråk som i Framtidsplan 2015 skall be-
varas som viktiga grönstråk.

Naturvårdsprogram och inventeringar

I det kommunala naturvårdsprogrammet fi nns våtmarker vid Mörkebäcken, Svesåns, Ömboåns 
och Ösans sammanfl öde som till en del ingår i programområdet. Utefter vattendragen utbreder 
sig starrmader, sumpkärr och vassar. Videsnår fi nns på många ställen. På några ställen har igen-
växningen resulterat i lövsumpskogar. Förr var dessa marker utnyttjade som betesmarker och 
slåttermarker. I anslutning till Skövde reningsverk rastar ibland vadare och annan vattenfågel.
I naturvårdsprogrammet är objektet klassat som naturvärde II. 
Området kring det södra vattendraget ingår i lövskogsinventeringen, klass III och våtmarksinven-
teringen, klass II.

Biotopskydd

Stenmurar, odlingsrösen, alléer, åkerholmar, våtmarker m.fl . som fi nns i jordbruksmark omfat-
tas av biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken (MB). Detta innebär att det krävs dispens från 
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Länsstyrelsen för åtgärder som påverkar dessa naturmiljöer. En inventering och inmätning av ev 
biotoper kommer att utföras som underlag för kommande detaljplanearbeten.

Strandskydd

Generellt strandskydd gäller 100 meter kring avloppsverkets öppna bassäng samt 100 meter på 
båda sidor om Svesån. Strandskyddet skall tillförsäkra allmänheten tillgång till strand och frilufts-
liv, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Strandskyddet kring Svesån ligger utanför 
programområdet och påverkas inte av föreslagen ny verksamhet. 
Strandskyddet kring avloppsreningsverkets bassäng är en ”kartteknisk felaktighet” och föreslås 
att upphävas vid kommande detaljplaneprocess.

Fornlämningar

Inom programområdet fi nns inga registrerade fornlämningar

Geotekniska och geohydrologiska förhållanden

Programområdet ligger inom område som betecknats som möjlig, ringa risk för skred. Inom 
området har tidigare ett antal geotekniska undersökningar utförts. BGAB, Bygg- och Geokonsult 
AB utförde en geoteknisk översiktlig  undersökning för gamla fl ygfältets södra del i februari 2008 
och har i maj 2009 gjort en kompletterande undersökning av området norr om Varolavägen för 
att klarlägga konsekvenserna vid planerade utfyllnader, skredrisk mot Mörkebäcken, Svesån och 
sättningsrisker.  

Jorden består under ytskiktet av fi nsediment, främst siltig lera med en mäktighet som bedöms 
vara ca 20 meter. Under leran har påträffats fast botten - troligen morän. Leran är delvis utbildad 
som torrskorpa i de översta delarna.

Utfyllnader mot Svesån skall ligga minst 25 meter från slänten ner mot Svesån med en släntlunt-
ning på max 1:4 för att undvika skred.

Området närmast Svesån (ca 50 meter) bör inte fyllas eller belastas, ny marknivå bör ej hamna 
över nuvarande marknivå på en sträcka av 75 meter från Svesån. I övrigt bedöms ingen skredrisk 
föreligga, men en noggrannare bedömning bör utföras i samband med detaljprojektering.

Grundvattennivåerna i öppna provtagningshål varierar mellan 2,1 - 0,1 meter under befi ntlig 
markyta. Det förekommer ytvatten i de lägst belägna delarna, i ett av borrhålen trycks vatten upp 
ur hålet, troligen artesiskt vatten.

Miljöstörningar och risker

Radon

Programområdet ligger utanför det område inom vilket gammastrålningsnivån i berggrunden 
och/eller jordlagren kan överstiga 30uR/h.

Förorenad mark

Vid den geotekniska undersökningen har kontroll av eventuell förekomst av lättfl yktiga petrolväten 
genomförts. Inga jordprover visade tecken på förorening.

I anslutning till kv Mejseln fi nns en nedlagd deponi av fenolhaltigt avfall (Rockwool), området är 
planlagt för industriändamål. 
Under det gamla fl ygfältets start- och landningsbana fi nns en nedlagd deponi av sotsand från 
Volvos gjuteri. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Skövde har enligt protokoll 2007-04-25 MHN § 
62 beslutat om riktlinjer för exploatering av markområden utfyllda med gjuterisand som inte har 
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prövats enligt miljöskyddslagen eller miljöbalken. Vid påträffande och/eller schaktning i gjuterisand 
ska verksamhetsutövaren inkomma med upplysning samt eventuell anmälan till miljönämnden.

Luft

Miljökvalitetsnormer (MKN) för kväveoxider och partiklar har trafi ken som största förorenings-
källa. En utvärdering av luftmätningar i Skövde under de senaste åren har gjorts (1995-2005). 
Utvärderingen visar  att halterna är låga i förhållande till MKN. För PM10 överskrids den övre 
utvärderingströskeln, varför fortsatta mätningar ska ske. Föreslagna verksamheter bedöms inte 
vara av den omfattning att MKN riskerar att överskridas.

Trafi k

Trafi ken från Östra leden (väg 26) och Norra Aspelundsvägen ger upphov till störningar i form av 
trafi kbuller. De av naturvårdsverkets uppsatta riktlinjer för nybyggnad av arbetslokaler, 40 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå inomhus ska följas.

Kommunala mål

I Framtidsplanen Skövde 2015 anges som mål att nya välbelägna verksamhetsområden skall 
resultera i etablering av företag som kompletterar befi ntliga verksamheter.

Som ett led i att skapa ett hållbart kretsloppssamhälle och minska användningen av fossila bränslen 
uppförde Skövde kommuns VA-verk tillsammans med Skövde Slakteri AB 2002 en biogasanlägg-
ning för att behandla  slaktavfallet. Den planerade utbyggnaden krävs för att kunna behandla allt 
avfall från det intilliggande slakteriet och därmed undvika dagens långa transporter. För att få en 
stabil rötningsprocess krävs det inblandning av kolhydratrikt material från andra livsmedelsin-
dustrier eller från lantbruket. Ytterligare ett skäl att öka biogasproduktionen är att efterfrågan på 
uppgraderad biogas ökar i Skövde med intilliggande kommuner. För att möta denna efterfrågan 
behövs dels en ökad gasproduktion och dels en ökad uppgraderingskapacitet.

Natur

Framtidsplanen anger att det fi nns två viktiga grönstråk genom området som skall beaktas vid 
planläggning.

Programförslaget bedöms uppfylla ovansstående mål.

Ekonomi

Huvuddelen av marken är kommunens mark. Investeringar såsom övergripande infrastruktur 
erfordras.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att ansvara för utbyggnaden av biogasanläggningen, men 
ska tillsammans med näringslivsenheten agera för att ge externa parter möjlighet att involveras i 
projektet i syfte att minska det kommunala engagemanget och skapa förutsättningar för tillväxt. 
Tekniska nämnden har sökt och blivit beviljade 30 % av investeringskostnaden i bidrag (dock 
max 20,4 mnkr) från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP) för en ökad produk-
tion av biogas i Skövde. Med en bruttoinvestering på 75 mnkr och ett bidrag på 20 mnkr bedöms 
nettoinvesteringen maximalt bli 55 mnkr.
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Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om 
ett program eller en detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anlägg-
ningar 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. 6-8 samt11-18 §§ ska tillämpas om programmet eller planens genomförande antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med MKB:n är att identifi era och beskriva de direkta och indirekta effekter som en plane-
rad verksamhet eller åtgärd kan meföra. Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av 
dessa effekter på människors hälsa och på miljön.

Miljökonsekvensbeskrivningen av planprogrammet har begränsats till att behandla de aspekter 
som bedömts kunna ge betydande miljöpåverkan på människor, mark, vatten, luft, landskap, 
kulturmiljö, hushållning med material, råvaror och energi.

Nuläge
Av markanvändningskartan i Framtidsplanen 2015 framgår att detta område i första hand är 
avsatt för befi ntliga och tillkommande verksamheter. Området bör kunna inrymma mer störande 
verksamheter. Programområdet består av mark som tidigare varit uppodlad jordbruksmark. På 
1940-talet startade den första etableringen inom planområdet när Skövde kontrollslakteri och 
avloppsreningsverket byggdes.
I östra delen av området var Skövde Flygplats lokaliserad fram till den nya fl ygplatsen vid Knistad 
byggdes kring 1990. Delar av den gamla landningsbanan har omvandlats till industrimark. Inom 
programområdet fi nns befi ntliga verksamheter såsom slakteri, avloppsreningsverk m m.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär i princip att nuvarande verksamheter och markanvändning fortgår. Det 
innebär även att ingen ny biogasanläggning byggs och verksamheten på Stadskvarns avloppsre-
ningsverk fortsätter oförändrad och att endast en del av slaktavfallet från det närliggande slakteriet 
kan tas emot. Resterande slakteriavfall och övrigt organniskt avfall i närområdet får transporteras 
till annan biogasanläggning för behandling. Placeringen av föreslagen bussdepå hänvisas till an-
nan plats inom kommunen.

Markanvändning
Programområdet består av mark som tidigare varit uppodlad jordbruksmark.
I östra delen av området var Skövde Flygplats lokaliserad fram till den nya fl ygplatsen vid Knistad 
byggdes kring 1990. Delar av den gamla landningsbanan har omvandlats till industrimark. 
Inom programområdet fi nns befi ntliga verksamheter såsom slakteri, avloppsreningsverk m m. 

Programmet syftar till att skapa förutsättningar för att etablera en ny biogasanläggning och nya 
verksamhetsområden som bl a skall inrymma en ny bussdepå för ca 60-tal bussar inom stads-
trafi ken. I planprogrammet har mark reserverats för en eventuell fl yttning av Skövdes kommun-
verkstad samt för utbyggnad av Skövde Slakteri.

Programområdet ligger inom område som betecknats som möjlig, ringa risk för skred. Inom 
området har tidigare ett antal geotekniska undersökningar utförts. BGAB, Bygg- och Geokonsult 
AB utförde en geoteknisk översiktlig  undersökning för gamla fl ygfältets södra del i februari 2008 
och har i maj 2009 gjort en kompletterande undersökning av området norr om Varolavägen för 
att klarlägga konsekvenserna vid planerade utfyllnader, skredrisk mot Mörkebäcken, Svesån och 
sättningsrisker.  Jorden består under ytskiktet av fi nsediment, främst siltig lera med en mäktighet 
som bedöms vara ca 20 meter. Under leran har påträffats fast botten - troligen morän. Leran är 
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delvis utbildad som torrskorpa i de översta delarna.

Utfyllnader mot Svesån skall ligga minst 25 meter från slänten ner mot Svesån med en släntlunt-
ning på max 1:4 för att undvika skred.

Området närmast Svesån (ca 50 meter) bör inte fyllas eller belastas, ny marknivå bör ej hamna 
över nuvarande marknivå på en sträcka av 75 meter från Svesån. I övrigt bedöms ingen skredrisk 
föreligga, men en noggrannare bedömning bör utföras i samband med detaljprojektering.

Vid den geotekniska undersökningen har kontroll av eventuell förekomst av lättfl yktiga petrolväten 
genomförts. Inga jordprover visade tecken på förorening.
I anslutning till kv Mejseln fi nns en nedlagd deponi av fenolhaltigt avfall (Rockwool), området är 
planlagt för industriändamål. 
Under det gamla fl ygfältets start- och landningsbana fi nns en nedlagd deponi av sotsand från 
Volvos gjuteri.

Inom programområdet fi nns inga utpekade riksintressen.

Programområdet är till stora delar ianspråktaget för verksamheter, ängsmark och uppodlad jord-
bruksmark. Området som är relativt plant genomkorsas av två meandrande  vattendrag med 
omgivande vegetation, främst lövträd. Marknivåerna inom programområdet varierar ca 10 meter 
från väster till öster,  bäckravinernas botten ligger ca 5-6 meter under omgivande marknivåer. 
Vegetationsområdena kring vattendragen betecknas i planprogrammet som naturområde och 
föreslås att bibehållas oförändrade.

I det kommunala naturvårdsprogrammet fi nns våtmarker vid Mörkebäcken, Svesåns, Ömboåns 
och Ösans sammanfl öde som till en del ingår i programområdet. Utefter vattendragen utbreder 
sig starrmader, sumpkärr och vassar. Videsnår fi nns på många ställen. På några ställen har igen-
växningen resulterat i lövsumpskogar. Förr var dessa marker utnyttjade som betesmarker och 
slåttermarker. I anslutning till Skövde reningsverk rastar ibland vadare och annan vattenfågel.
I naturvårdsprogrammet är objektet klassat som naturvärde II. 
Området kring det södra vattendraget ingår i lövskogsinventeringen, klass III och våtmarksinven-
teringen, klass II.

Inom programområdet fi nns inga registrerade fornlämningar. Arkeologisk utredning skall genom-
föras i samband med detaljplanearbetet.

Utsläpp till luft
Den nya biogasanläggningen kommer att minska emissionerna av växthusgaser med ca 8100 
ton CO2-ekvivalenter, kolväte NOx och stoft om den producerade biogasen ersätter bensin. Ut-
släpp från transporter beror på antal och avstånd jämfört med hur avfallet transporteras idag, för 
närvarande transporteras stor del av avfallet till Skåne för bearbetning. 

Befi ntliga och planerade verksamheter bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormerna över-
skrids.

Transporter
Transporter av tunga fordon och bussar till anläggningar och verksamheter inom programområdet  
kommer att öka. I relation till trafi kintensiteten i omgivningen är ökningen av antalet transporter 
begränsad. Påverkan på miljön bedöms vara ringa.
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Lukt
Verksamheten vid Skövde slakteri  och Stadskvarns avloppsreningsverk, med befi ntlig biogas-
anläggning innebär luktproblem för omgivningen. Lukt i sig är inte farligt, dvs den utgör ingen 
hälsorisk. Lukt orsakar däremot besvär om lukten blir för stark, långvarig eller obehaglig. För att 
minska luktstörningar måste man vidta åtgärder som reducerar luktstyrkan i omgivningen. I be-
fi ntliga tillstånd för Skövde slakteri och Stadskvarns avloppsreningsverk och biogasanläggning 
fi nns villkor för luktreduktion angivna. 
Den planerade nya biogasanläggningen kommer att projekteras för att minimera att luktproblem 
uppkommer. Genom att utforma och hantera anläggningen efter bästa praxis bedöms uppkomst 
av lukt vara ringa.

Utsläpp till vatten
Behandlat avloppsvatten från Stadskvarns avloppsreningsverk (57 000 pe) släpps i Mörkebäcken, 
resthalter i utgående behandlat avloppsvatten regleras i gällande tillstånd.
Processvatten från Skövde slakteri leds till avloppsreningsverket för behandling.
Spillvatten från verksamheter inom programområdet skall tas omhand i det kommunala lednings-
nätet och behandlas. 
Dagvatten hanteras i enlighet med Skövde kommuns dagvattenpolicy. Inget utsläpp till vatten 
som innebär en negativ inverkan på miljön bedöms kunna uppstå.

Utsläpp till mark och grundvatten
Dagvatten kommer att omhändertas i enlighet med Skövde kommuns dagvattenpolicy. Verksam-
heterna bedöms inte påverka mark eller grundvatten.

Avfallshantering
Mängden avfall kan omhändertas enligt gällande lagar och förordningar.

Buller
Naturvårdsverkets riktlinjer för  industri skall efterföljas och därmed bedöms inte någon olägenhet 
uppstå för närboende. 
Ökningen av buller från transporter bedöms vara begränsad.

Hushållning av naturresurser
Förnyelsebar energi kan produceras och näringsämnen i det organiska materialet kan nyttiggöras 
vilket medför en minskning av behovet av fossil olja och konstgödsel.

Hälsa
Etableringen av biogasanläggningen bedöms inte påverka människors hälsa då åtgärder för för-
hindrande av smittspridning och hantering av organiskt avfall sker slutet inom anläggningen.

Säkerhet
Väg 26 är trafi kled för farligt gods vilket kommer att beaktas vid upprättande av detaljplanen. 

I samband med projekteringen av den planerade biogasanläggningen kommer en komplett ris-
kanalys att genomföras, resultatet av riskhandlingen kommer att inarbetas i detaljplanen.

Landskapsbild, friluftsliv och naturvård
Verksamheten förläggs i ett område som karakteriseras av industriverksamhet. Riktlinjer för ut-
formning av nya verksamheter kommer att erhållas i bygglov, bedömningen görs att påverkan på 
landskapsbild, friluftsliv och naturvård blir ringa.
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Avstämning mot nationella miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan
Emissionen av ”fossil” koldioxid minskar när biogas används som ersättning för bensin och 
diesel.

Frisk luft
Trafi kmängderna är måttliga, några miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. 
Gasdrivna fordon är de fordon som har den lägsta emmissionen av ämnen som påverkar miljö-
målet ”Frisk luft”. 

Bara naturlig försurning
Biogas har mycket låga utsläpp av svaveldioxid eftersom biogasen renas från svavel i samband 
med uppgraderingen. Utsläpp från arbetsmaskiner och transporter blir lägre om moderna maslki-
ner och miljödiesel används.

Ingen övergödning
Ersätts bensin och diesel med biogas så minskar utsläppen av kvävedioxider. Eventuellt över-
skottsvatten från biogas- och uppgraderingsanläggningen går till biogasanläggningens mottag-
ningstank alternativt till Stadskvarns avloppsreningsverk. Endast opåverkat dagvatten kommer 
att avledas för infi ltrering till närliggande bäck.

God bebyggd miljö
Biogasproduktion från organiskt avfall samt återföring av biogödsel till lantbruket är helt i linje 
med miljömålet att avfallsmängderna skall minska och avfall och restprodukter skall sorteras och 
återföras till kretsloppet. Miljömålet omfattar även buller och anläggningen följer Naturvårdsver-
kets riktlinjer för buller.

Samlad bedömning

Planprogrammet ger en samlad översikt av Stadskvarn - Aspelundsområdet som helhet. Innehållet 
i de olika områdena är inte i detalj defi nierat, programmet ger en inriktning på vilka verksamheter 
som tillåts och styr därigenom den framtida utvecklingen av området. 
De planerade verksamheterna medför inte att fl er människor kommer att utsättas för bullerstör-
ningar från vägtrafi k överstigande de riktvärden som riksdagen beslutat. Genomförandet av plan-
programmet innebär att trafi ken kommer att öka i området men bedöms inte bidra till att gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids.
Behov av åtgärder för att minimera luktstörningar, buller, riskanalys för biogasanläggningen m 
m bör utredas i samband med detaljplanearbetet. Tillståndspliktiga verksamheter skall prövas 
enligt gällande bestämmelser.

Slutsats
Genomförandet av planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan under för-
utsättning att föreslagna åtgärder genomförs.

Beslutsprocess och tidplan

Planprogrammet

Programhandlingarna kommer att föreläggas byggnadsnämnden för godkännande som underlag 
för framtida detaljplaneläggning.
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Fortsatt planering

Ett av byggnadsnämnden godkänt planprogram utgör underlag för kommande detaljplanelägg-
ning. Detaljplanerna reglerar med rättsverkan genomförandet av planerad verksamhet.

Tidplan

Programmet beräknas godkännas av byggnadsnämnden i september 2009. Detaljplaneläggningen 
för biogasanläggningen beräknas pågå under hösten 2009 och antas våren 2010.

Utredningar, mm

Under programarbetets gång har utredningar använts som underlag för programmet:
- BGAB, Bygg- och Geokonsult AB, översiktlig geoteknisk undersökning, maj 2009
- BGAB, Bygg- och Geokonsult AB, översiktlig geoteknisk undersökning, feb 2008
- Utbyggnad av biogasanläggning vid Stadskvarns avloppsreningsverk, MKB, BioMil AB, feb   
2009
- Utvärdering av olika placeringar av utbyggd biogasanläggning vid Stadskvarns avloppsrenings-
verk, BioMil AB, sep 2008
- Skövde avloppsreningsverk, MKB, VBB Viak, jan 1998
- Stadskvarns avloppsreningsverk, MKB, SWEKO, juli 2001

Skövde kommun

Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen

Claes Waxberg Inger Holm

Planchef Fysisk planerare
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