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Sammanfattning och syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Jula AB att bygga ut 

befintligt centrallager norrut över väg 2637 (Ardalavägen) och på så sätt 

expandera sin verksamhet. Därmed skapas även förutsättningar för att successivt  

Bygga ut området med nya etableringar av industri och kontorsverksamhet. 

Planområdet är cirka 40 hektar stort och finns med i den fördjupade 

översiktsplanen för Skara tätort som håller på att tas fram.  

 

Planprogram för Bernstorp västra Skara (godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 

april 2012) ligger till grund för detaljplanen. Det finns tre gällande detaljplaner 

som berör området.  

 

Vid framtagandet av planprogrammet för Bernstorp, västra Skara, gjordes en 

behovsbedömning där genomförandet av planförslaget bedömdes medföra 

betydande miljöpåverkan. Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner som kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan omfattas av en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). Syftet med MKB:n är att identifiera, beskriva och bedöma den betydande 

miljöpåverkan som detaljplanens genomförande kan antas medföra. MKB:n 

avgränsas till att omfatta trafik och trafikbuller, dagvattenhantering, 

markanvändning (skog och åker), rekreation/friluftsliv, kulturlämningar, 

miljömål, klimat samt miljökvalitetsnormer för vatten och luft.  

Områdesbeskrivning 

Området som tas i anspråk är ca 40 hektar stort och är beläget väster om Skara 

tätort, väster om väg 184 och mellan vägarna ut till Skara kommuns reningsverk 

och väg 2637 till Ardala. Söder om området finns Furuskogens industriområde. 

Marken utgörs av ca 23 hektar åkermark som kommunen arrenderar ut. I området 

finns även två skogsområden på totalt ca 7,4 hektar. Det ena skogsområdet är 

beläget i sydväst och det andra i mitten av området. I skogen mitt i planområdet 

finns en skolskog med en grillplats, bänkar och ett vindskydd. I båda 

skogsområdena finns stigar och rekreationsvärden, till exempel möjlighet till 

promenader och bär- och svampplockning. Norr om Ardalavägen, vid Julas 

centrallager, finns två utjämningsdammar för dagvatten.  

Behovsbedömning och avgränsning för MKB:n 

Med utgångspunkt i behovsbedömningen och efter samråd med Länsstyrelsen 

avgränsas MKB:n till att omfatta trafik, buller, dagvattenhantering, 

miljökvalitetsnormer för vatten och luft, markanvändning, rekreation/friluftsliv, 

kulturlämningar, klimat samt miljömål.  
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Beskrivning av detaljplaneförslaget 

Planen möjliggör för Jula AB att bygga ut centrallagret norrut, över den befintliga 

Ardalavägen. Det innebär att Ardalavägens sträckning kommer att ändras inom 

planområdet och utefter den kommer en gång- och cykelväg att anläggas. Övrig 

mark inom detaljplanen fastighetbildas efter exploatörens behov och ger 

möjlighet för att successivt bygga ut Bernstorp Verksamhetspark. Detaljplanen 

ger utrymme för industri och kontor. Vid infarten till området skapas en 

informationsplats med parkeringsficka och informationstavla. Två industrigator 

anläggs i västra delen av planområdet. Nya dagvattendammar med omgivande 

naturmark kommer att anläggas på totalt tre markområden. Diken anläggs i 

planområdets västra kant och längs genomfartsgatan. 

Alternativ lokalisering av verksamhetspark 

Det bedöms inte finnas några möjliga alternativa lokaliseringar av 

verksamhetsparken då placeringen utgår från Julas befintliga byggnad som ska 

utökas. Bernstorpsområdet pekas även ut som lämpligt för industri-, handel och 

serviceverksamhet i den fördjupade översiktsplanen för Skara tätort (FÖP Skara). 

Befintligt område har en strategiskt lämplig placering i förhållande till väg 184 

och E20. 

Nollalternativet 

Nollalternativet skulle innebära att en detaljplan för Berntorpsområdet inte tas 

fram i dagsläget. Området pekas ut i FÖP Skara som möjligt för industri-, handel 

och serviceverksamhet. Nollalternativet innebär därmed att områdets användning 

skulle styras av FÖP Skara men det skulle saknas en detaljstyrning av marken i 

dagsläget. Däremot skulle utvecklingen av området och markanvändningen ske 

på samma sätt som är tanken med verksamhetspark Berntorp. Nollalternativet kan 

dock innebära att planläggningen av marken kommer att se annorlunda ut mot 

föreslagen detaljplan. Nollalternativet skulle även kunna innebära att Julas 

utbyggnad förhindras. 

Konsekvenser av planförslaget 

Trafik och trafikbuller 

Planområdet påverkas av trafik på E20, väg 184 och Ardalavägen. Ardalavägen 

kommer att få en något ändrad sträckning genom att en ny genomfartsgata 

(Berntorpsgatan) anläggs västerut från cirkulationsplatsen, genom planområdet 

för att sedan svänga av söderut och ansluta mot nuvarande Ardalavägen. I västra 

delen av planen anläggs två industrigator. Nyetablering av industri, kontor och i 
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viss mån handel i planområdet kommer att innebära en betydande trafikökning i 

området som helhet.  

 
Trafikbullerberäkningar har genomförts vid det planerade industri- och 

kontorsområdet samt för de befintliga bostäderna i Nyboholm. En första 

bullerberäkning sammanställdes 2011-12-09 i rapport 11-164-R1. Denna 

kompletterades sedan med en ny beräkning 2013-04-04 (Rapport 13-49-R1). Den 

kompletterande beräkningen har tagit med den nya vägdragningen samt att väg 

2637 förväntas få en ökad trafikmängd år 2030 (baserat på Trafikverkets prognos 

om en ökning av 2 % per år). Det är i första hand den tunga trafiken som kommer 

att öka. Framtidsprognosen gällande antalet lastbilar som kommer till Jula 2015 

är 700 st/vecka, fördelade på 5 arbetsdagar och 8 timmar per dag.  

 

Enligt beräkningarna klarar bostäderna i Nyboholm och de norr om Bernstorp de 

gällande riktvärdena för dygnsekvivalent- och maximalnivån med en ökad trafik 

på väg 2637 samt en ny vägdragning. Bullernivåerna är högst i närområdet utmed 

väg 2637 (nya genomfartsgatan Bernstorpsgatan). Riktvärdena för buller inomhus 

bedöms klaras genom lämpliga fasadkonstruktioner, planlösningar och 

placeringar av byggnader. Skyddszoner för bostäder ska tas i beaktande i 

planeringen. Skyddsplantering anläggs vid fastigheten Bernstorp 3:3. 

 

En ökad trafik innebär även en ökad risk för trafikolyckor. I samband med den 

nya dragningen av Ardalavägen (ny genomfartsgata, Bernstorpsgatan) anläggs en 

fristående gång-och cykelväg längs den sträckan. Vid de två industrigatorna 

avsätts utrymme för gående och cyklister inom gatumark. Avgränsning görs med 

målad linje eller stensättning. Det innebär att gång- och cykeltrafikanter skiljs åt 

från biltrafiken vilket minskar risken för olyckor. In- och utfarter mot 

Bernstorpsgatan begränsas och utformas på ett trafiksäkert sätt för att minska 

olycksrisken. 

MKN för luft 

För att minska belastningen av luftföroreningar har Sverige tagit fram ett antal 

miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormerna anger en ”lägsta nivå” för 

skydd av hälsa och miljö när det gäller utsläpp av vissa ämnen (kvävedioxid, 

kvävoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 

kadmium, nickel och bensapyren). Miljökvalitetsnormerna påverkas då 

trafikmängden kommer att öka men bedöms ej överskridas.  

De MKN som lokalt kan komma att påverkas mest är NOx (p.g.a. ökning av 

dieselfordon) och partiklar (förbränning av bränsle, slitage av vägbeläggning, 

bromsar, däck, vägsand). Även halterna av koldioxid och organiska ämnen 

kommer att öka. Skara kommun är medlem i Luft i Väst som bevakar 

luftkvaliteten i kommunen och uppfyllelsen av MKN.  
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Markanvändning 

Åkermarken planläggs som industrimark. Arrendet är uppsagt i den östra delen 

men kommer att brukas fram till dess att exploatering påbörjas. Även resterande 

del av åkermarken fortsätter brukas tills etablering av industri-, kontors-  eller 

serviceverksamhet blir aktuell. Exploatering enligt detaljplanen innebär negativ 

påverkan på god jordbruksmark. 

 

Skogsmarken planläggs som industrimark. Det innebär att ca 7,4 hektar skog 

ersätts med industrimark när marken har exploaterats enligt detaljplanen. Skogen 

kommer att skötas enligt kommunens gröna skogsbruksplan fram till dess att 

exploatering sker. Utbyggnaden av Julas lager kommer att innebära att skogen 

norr om befintligt lager försvinner. Därmed flyttas även skolskogen som finns i 

området till den kvarvarande skogen norr om Nyboholms villaområde. Detta 

skogsområde kommer även utökas något norrut, med ca 0,8 hektar. 

Exploateringen innebär negativ påverkan produktiv skogsmark samt på 

rekreationsvärdena som är knutna till skogsområdena.  

 

De funktioner som åker- och skogsmarken har när det gäller fördröjning av 

dagvatten, luftrening (vegetationen binder partiklar och luftföroreningar), 

livsmiljö för växter och djur, upptag av koldioxid och temperaturutjämning 

försvinner i samband med exploatering enligt detaljplanen. Grönytorna 

kompenseras endast till liten del genom plantering av ny skog norr om 

Nyboholm, markområden vid fördröjningsdammar och plantering av träd längs 

vägar.  

Rekreation och friluftsliv 

Exploateringen av skogen innebär negativ påverkan på rekreationsvärdena 

(promenadstigar i skogarna försvinner och möjlighet till bär- och 

svampplockning minskar). Skolskogen kommer att flyttas till skogen vid 

Nyboholm. Detta kan få positiva konsekvenser för barnens användning av skogen 

då de får närmare till den och behöver inte gå ut efter bilvägen mellan Ardala och 

Skara. Säkerheten och tillgängligheten för barnen ökar.  

Kulturlämningar 

En arkeologisk utredning utfördes 2012 av Västergötlands museum och inga 

fornlämningar påträffades då inom planområdet. I utredningsområdet sydvästra 

del, där åkermarken gränsar mot skogen finns rester efter ”gropavallar” (Raä nr 

128, 129 och 130). Vallarna är jordfyllda, mellan 80 och 200 meter långa, ca 1,5 

meter breda och ca 0,2-0,4 meter höga. Den mark där gropavallarna finns är 

planlagd som industrimark och väg. En etablering enligt detaljplanen innebär 

därmed negativ påverkan på vallarna. 
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Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 

Detaljplanen innebär att det skapas stora hårdgjorda ytor i form av tak, vägar och 

parkeringar. Det innebär att en stor mängd dagvatten genereras.  

 

Marken i planområdet har dålig genomsläpplighet vilket påverkar valet av 

dagvattenhantering. Infiltration bedöms som olämpligt, istället ska 

dagvattenhanteringen ske med fördröjningsmagasin. LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten) kommer att göras i så lång utsträckning som 

möjligt. De två dammar som finns idag tar hand om dagvattnet från 

industriområdet sydväst om planområdet. Dessa dammar kommer att påverkas i 

samband med utbyggnaden av Julas centrallager genom att dammarnas 

utformning ändras och markområdet för dem utökas. Ytterligare 

fördröjningsdammar kommer att skapas. Totalt anläggs tre markområden på 

tillsammans ca 3,5 hektar för dagvattenhantering i utjämningssystem. Dessa 

kommer ta hand om vatten från västra delen av planområdet och dimensioneras 

för 100-årsregn. Dagvatten från östra delen av planområdet ska hanteras genom 

lokalt omhändertagande via fördröjningssystem inom fastigheten. Därefter leds 

det i kommunens ledningar till Dofsan. Hur fördröjningen sker avgörs i 

bygglovsskedet. Diken anläggs i planområdets västra kant och längs 

genomfartsgatan. 

 

Vattnet i fördröjningsdammarna kommer att ledas vidare via kommunens 

ledningsnät till Dofsan. Dofsan är ett vattendrag som ligger ca 400 meter norr om 

planområdet. Dofsan har dålig ekologisk status och god kemisk status (exklusive 

kvicksilver). Miljökvalitetsnormerna för Dofsan är att vattendraget ska uppnå god 

ekologisk status år 2021 och god kemisk status år 2015. Enligt riskbedömningen 

för vattendraget finns det risk att en god ekologisk status inte uppnås till 2015. Då 

det inom Dofsans avrinningsområde finns källor för prioriterade ämnen och andra 

miljögifter så har det bedömts sannolikt att vattendraget har problem med 

miljögifter. Därmed finns det även en risk att den kemiska statusen (exklusive 

kvicksilver) inte uppnår god år 2015. De miljöproblem som finns för Dofsan är 

övergödning, miljögifter, främmande arter (signalkräfta), vattenuttag (stor 

bortledning av vatten för bevattning av jordbruksmark) och 

kontinuitetsförändringar (artificiella vandringshinder). Detaljplanens målsättning 

är att allt dagvatten som genereras inom planområdet ska hanteras genom lokalt 

omhändertagande innan det leds till Dofsan. Därmed görs bedömningen att 

planens genomförande inte kommer att motverka uppfyllandet av MKN för 

vatten.  

Klimat 

I samband med ett förändrat klimat kommer risken för översvämningar i samband 

med ökad nederbörd bli större. De hårdgjorda ytor som skapas genom 

detaljplanen innebär att en stor mängd vatten kommer att ansamlas i området. De 
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nya dagvattenledningar som anläggs i planområdet dimensioneras för ett 10-

årsregn. Fördröjningsdammarna dimensioneras för 100-årsregn. De diken som 

anläggs i planområdets västra kant och längs genomfartsgatan kommer att minska 

belastningen på dagvattensystemet vid höga flöden. 

Exploateringen av grönområden innebär påverkan på klimat och 

översvämningsrisker då ett flertal viktiga funktioner försvinner. Det handlar om 

fördröjning av dagvatten, luftrening (vegetationen binder partiklar och 

luftföroreningar), upptag av koldioxid och temperaturutjämning.  

 

Med en ökad trafikmängd i planområdet kommer halten luftföroreningar och 

utsläpp av växthusgaser att öka. Detta har en negativ påverkan på och bidrar till 

en förändring av klimatet.  

Miljömålen 

De miljömål som berörs av detaljplanen är ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Levande 

skogar”, ”God bebyggd miljö”, ”Frisk luft” och ”Giftfri miljö”. Under 

förutsättning att detaljplanens mål att allt dagvatten ska fördröjas innan det leds 

till Dofsan bedöms planen inte påverka det nationella miljömålet ”Levande sjöar 

och vattendrag”.  

 

Exploatering enligt detaljplanen innebär att jordbruksmark tas i anspråk vilket 

leder till negativ påverkan på det nationella miljömålet ”Ett rikt 

odlingslandskap”.  

 

Exploateringen av skogen innebär negativ påverkan på de nationella miljömålen 

”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” (grönområden med 

rekreationsmöjligheter försvinner), ”Begränsad klimatpåverkan” (skogens 

funktion som kolsänka försvinner), ”Frisk luft” (skogens funktion att binda 

partiklar och luftföroreningar försvinner) och ett ”Rikt växt- och djurliv”. I Skara 

kommuns miljöstrategi anges under miljömålet ”God bebyggd miljö” att om en 

grönyta exploateras så ska den ersättas med en likvärdig. De grönytor som 

exploateras enligt detaljplanen kompenseras inte helt vilket motverkar 

kommunens lokala miljömål. Under samma miljömål finns upptaget att en 

komplett cykelväg mellan Ardala och Skara ska färdigställas senast år 2014. I 

detaljplanen möjliggörs en del av denna sträckning.  

 

Ökad trafikmängd till och inom planområdet innebär negativ påverkan på det 

nationella miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” genom ökat utsläpp av 

luftföroreningar. I Skara kommuns miljöstrategi anges det under miljömålet 

”Frisk luft” att miljökvalitetsnormerna för luft ska klaras i hela kommunen. 

Detaljplanen bedöms ej medföra att MKN överskrids och därmed strider den inte 

mot kommunens lokala mål. 
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Detaljplanen har negativ påverkan på det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” 

genom ökade utsläpp av luftföroreningar från trafik samt större mängd dagvatten 

på grund av hårdgjorda ytor. Nyetablering av industrier kan även komma att 

påverka miljömålet beroende på vilken typ av industri det handlar om. I Skara 

kommuns miljöstrategi framgår under miljömålet ”Giftfri miljö” att behandling 

av dagvatten ska planeras i alla nya detaljplaneområden. Lokalt omhändertagande 

ska ske innan dagvatten når ett naturligt vattendrag. Detaljplanen följer de 

åtgärder som finns i miljöstrategin och strider inte mot det lokala målet.   

Samlad bedömning 

MKB:n har avgränsats till att omfatta trafik, buller, dagvattenhantering, 

miljökvalitetsnormer för vatten och luft, markanvändning, rekreation/friluftsliv, 

kulturlämningar, klimat samt miljömål.  

 

Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära både positiva och negativa 

konsekvenser. 

 

Det kommer att ske en betydande trafikökning i området som helhet. Enligt 

bullerberäkningar kommer gällande riktvärden för buller inomhus att klaras för 

samtliga bostäder och verksamheter. Det görs genom lämpliga 

fasadkonstruktioner, planlösningar, placeringar av byggnader samt 

skyddsplanteringar. Den ökade trafiken kan medföra ökad risk för olyckor. Detta 

motverkas genom anläggande av en fristående gång- och cykelväg längs 

Bernstorpsgatan, avskild gång- och cykelväg längs industrigatorna och begränsad 

och säker utformning av in- och utfarter. Miljökvalitetsnormerna för luft kommer 

att påverkas då trafikmängden, och därmed utsläpp av luftföroreningar, ökar men 

normerna bedöms ej överskridas. Ökningen av utsläpp av luftföroreningar och 

växthusgaser ger en negativ påverkan på och bidrar till en förändring av klimatet.  

 

Åker- och skogsmark ersätts med industrimark. Det leder till negativ påverkan på 

god jordbruksmark, produktiv skogsmark och rekreationsvärden. De funktioner 

som åker- och skogsmarken har när det gäller fördröjning av dagvatten, luftrening 

(vegetationen binder partiklar och luftföroreningar), livsmiljö för växter och djur, 

upptag av koldioxid samt temperaturutjämning försvinner i samband med 

exploatering enligt detaljplanen. Exploateringen av grönområdena innebär 

därmed påverkan på klimat och översvämningsrisker. 

Skolskogen kommer att flyttas till skogen vid Nyboholm. Detta kan få positiva 

konsekvenser för barnens användning av skogen genom att avståndet till den blir 

kortare och de behöver inte gå längs bilvägen mellan Ardala och Skara. 

Säkerheten och tillgängligheten för barnen ökar.  
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”Gropavallarna” som är belägna i områdets sydvästra del kommer att påverkas 

negativt vid en exploatering enligt detaljplanen. 

 

Detaljplanen innebär att det skapas stora hårdgjorda ytor i form av tak, vägar och 

parkeringar. Det innebär att en stor mängd dagvatten genereras. Planens 

målsättning är att allt dagvatten ska hanteras genom lokalt omhändertagande 

innan det leds till Dofsan. Ett antal fördröjningsdammar och diken anläggs för att 

rena dagvatten och förhindra översvämningar vid snabba flöden. Uppfyllandet av 

miljökvalitetsnormerna för Dofsan bedöms inte påverkas negativt under 

förutsättning att planens målsättning följs.  

 

Ett antal miljömål bedöms påverkas av genomförandet av detaljplanen: 

 God bebyggd miljö 

o Negativ påverkan genom exploateringen av skog- och åkermark. 

o Positiv påverkan genom anläggande av gång- och cykelvägar samt 

flytt av skolskog som skapar en säkrare och närmare utemiljö för 

skolbarnen.   

 Levande skogar 

o Negativ påverkan genom exploatering av skogsmark.  

 Begränsad klimatpåverkan 

o Negativ påverkan genom ökade utsläpp av luftföroreningar och 

växthusgaser på grund ökad trafikmängd. Miljömålet påverkas 

även negativt på grund av att skogens funktion som kolsänka 

försvinner när den exploateras. 

 Frisk luft 

o Negativ påverkan då skogens förmåga att binda partiklar och 

luftföroreningar försvinner när den exploateras. Miljömålet 

påverkas även negativt av ökat utsläpp av luftföroreningar på 

grund av ökad trafikmängd.  

 Ett rikt växt- och djurliv 

o Negativ påverkan genom exploatering av skogsmark.  

 Giftfri miljö 

o Negativ påverkan på grund av ökade utsläpp av luftföroreningar 

orsakat av ökad trafikmängd.  

 Ett rikt odlingslandskap 

o Negativ påverkan genom att jordbruksmark tas i anspråk för 

industrimark. 

 Uppföljning 

Vid behov görs beräkningar och mätningar av dagvattenrecipientens 

vattenkvalitet, trafikmängd, buller samt luftkvalitet.  
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För att säkerställa att dimensioneringen av dagvattensystemen blir tillräckliga 

kommer beräkningar kring detta att utföras.  
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