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För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en 

behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ett 

ställningstagande om huruvida en miljöbedömning behöver göras och om därmed en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas eller inte för en plan. Enligt 5 

kapitlet 18§ i Plan- och bygglagen ska en miljöbedömning göras och en MKB upprättas om 

planen innebär betydande miljöpåverkan. Checklistan för behovsbedömningen nedan kan 

även användas för att tydliggöra vilka frågor som bör utredas vidare i planarbetet, även om 

planens genomförande inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan.  

 

 
Fig. Planområdet, streckad 

 

   

Planprogram för   Stationsområdet, Skara 

Planens syfte   
Att utveckla stationsområdet i Skara med 
nya bostäder samt eventuell handels- och 
centrumverksamheter. 

Geografisk avgränsning för 
behovsbedömning 

  

Valkyrian 1:1, Thalia 1:1, Nornan 2:1, 
Särimner 1:1, del av Gamla staden 2:1, 
Gamla staden 3:2, 3:3, Planeten 5:1, 6:1, 
7:1, Kometen 1:1, 2:1, 3:1, del av 
Kämpagården 1:1, Godsmagasinet 1:1 
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Planområdet   

Planområdet är beläget centralt i Skara 
tätort och inrymmer ett stort antal 
verksamheter och funktioner. Området 
avgränsas av Skaraborgsgatan i norr och 
Vallgatan i söder. I väster är det Gunnar 
Wennerbergsgatan som utgör gränsen. 
Den östliga avgränsningen är i höjd med 
järnvägsmuseet. I huvudsak finns här 
bostäder, dagligvaruhandel, viss mindre 
sällanköpshandel, kontor, busstation, 
parkering och museijärnväg.  

Befintlig naturmiljö   

Det finns få naturmiljöer inom 
planområdet. Norr om busstationen finns 
järnvägsparken, även kallad 
Björndammen, med större uppväxta 
lövträd och sommarplanteringar. Längs 
Skaraborgsgatan båda sidor finns en 
planterad lövträdsallé. Närmast Gunnar 
Wennerbergsgatan finns en intensivt skött 
gräsyta med buskage och yngre lövträd. 
Längs Vallgatans båda sidor sträcker sig en 
lövträdsallé med vissa luckor. 

Befintlig kulturmiljö   

Delar av området är en gränsbestämd 
fornlämning som omfattar hela Skara 
stadskärna. Uttryck för riksintresset är 
gatunätets oregelbundna medeltida 
karaktär, medeltida infartsvägar samt den 
medeltida domkyrkan och andra 
domkyrko- och skolstadens 
karaktärsbyggnader. Stadskärnans mer 
småskaliga bebyggelse och bebyggelse från 
de expansiva årtiondena kring sekelskiftet 
1900. Miljön kring Veterinärinrättningen. 
Medeltida kulturlager. Lämningar av 
Skaraborgs fäste finns i planområdets 
östra del. Strax söder om Vallgatan, 
utanför planområdet, finns platsen för 
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Gälakvist borgen/Skara hus. 

Miljöbeslastning och störning   

En miljöteknisk undersökning gjordes för 
stationsområdet 2015. I den konstateras 
att potentiella föroreningskällor härrör 
främst från tidigare järnvägsverksamhet, 
men området har även inrymt 
bensinstation och bussgarage, 
verksamheter som kan ha bidragit till att 
mark och grundvatten har förorenats. 
Inom angränsande fastigheter har det 
också funnits bl.a. klockgjuteri, bryggeri, 
gelbgjuteri, mekanisk verkstad och 
bensinstationer. 
 
Resultatet från analyser och 
fältobservationer från aktuell 
undersökning visar att halter av metaller, 
främst i form av bly, över 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM 
(känslig markanvändning) har konstaterats 
i marken i 4 av 21 provpunkter. Halter av 
PAH M och PAH H har påträffats i 
marken i halter över riktvärdet för KM i 4 
av 21 provpunkter. Några halter i marken 
över Naturvårdsverkets riktvärden för 
MKM (Mindre känslig markanvändning) 
har inte konstaterats i aktuell 
undersökning.  
 
2,6-Diklorbenzamid har konstaterats i 
grundvattnet i halter över det tillämpade 
riktvärdet för bekämpningsmedel i 
samtliga provpunkter där analys utförts på 
denna parameter. I en av dessa 
provpunkter har även atrazin och atrazin-
desethyl påträffats i halter över 
motsvarande riktvärde. Förhöjda 
mätvärden avseende konduktivitet har 
uppmätts i grundvattnet i samtliga 
provpunkter. I övrigt har endast zink 
påvisats i en provpunkt i en halt över 
tillämpade riktvärden. 
 
Sammanfattningsvis bedöms påträffade 
halter i mark inte utgöra en oacceptabel 
risk för människors hälsa eller miljön vid 
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dagens markanvändning. Om 
markanvändningen ändras till mer känslig 
såsom bostadsmark finns dock en förhöjd 
risk med påträffade halter. De förhöjda 
halter av bekämpningsmedelsrester som 
påträffats i grundvattnet behöver också 
utredas noggrannare i en fördjupad 
riskbedömning för att kunna bedöma dess 
eventuella hälso- och miljöeffekter. 

 

 

   

 Ja Nej Kommentar 

Berörs planområdet av 3-4 kap MB? X  
Riksintresse för kulturmiljövården, 
Skara stadskärna. 

Berörs planområdet av 7 kap MB?  X  

Kan planens genomförande påverka 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 
MB? 

X  
Miljökvalitetsnormer för mark, luft, 
vatten och buller påverkas sannolikt. 

Berörs planområdet av internationella 
konventioner? 

 X  

Innehåller planområdet höga 
naturvärden? 

 X  

Är planområdet ekologiskt känsligt 
eller belagt med andra restriktioner? 

 X  

Är planområdet opåverkat eller har 
särskilda värden ur boendesynpunkt? 

 X  

Strider detaljplanen mot gällande 
ÖP/FÖP? 

 X  
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Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Instabilitet i markförhållandena eller 
de geologiska grundförhållandena, 
med risk för ras, skred etc. 

 X  

Förändringar eller skada av någon 
värdefull geologisk formation 

 X  

Risk för erosion  X  

Förändrade 
sedimentationsförhållanden i 
vattendrag, sjöar eller havsområden 

 X  

Har planområdet tidigare använts 
som soptipp, utfyllnadsplats, 
industrimark eller liknande, där miljö- 
och hälsofarliga ämnen kan finnas i 
marken 

X  
Se tidigare under rubriken 
miljöbelastning och störning. 

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Väsentliga utsläpp till luft eller 
försämring av luftkvaliteten 

 X  

Obehaglig lukt  X  

Förändringar av luftfuktighet, 
luftrörelser klimat eller temperatur 

X  
Luftrörelser kan påverkas vid tät 
exploatering. 

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Förändringar på 
grundvattenkvaliteten. 

 X  
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Förändringar av grundvattnets 
flödesriktningar. 

 X  

Minskning av vattentillgång i grund- 
eller ytvattentäkt. 

 X  

Förändringar av 
infiltrationsförhållanden, avrinning 
eller dränering, med risk för 
uttorkning eller översvämning. 

X  

Infiltrationsförhållanden kommer 
med stor sannolikhet att förändras 
beroende på andelen hårdgjorda ytor. 
Bedömningen är att 
infiltrationsförhållanden snarare 
förbättras mot dagsläget. 

Förändringar av ytvattenkvaliteten 
gällande temperatur, omblandning, 
bakteriologi eller kemiskt. 

 X  

Förändringar av strömförhållanden, 
flöden eller riktning i vattendrag, sjö 
eller havsområde. 

 X  

Krav på vattendom.  X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Betydande förändringar för 
mångfalden, det vill säga 
sammansättning eller antal 
växtsamhällen eller växtarter. 

 X  

Minskning av unikt, sällsynt eller 
hotat växtsamhälle eller växtart. 

 X  

Införande av ny växtart.  X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Betydande förändringar för 
mångfalden, det vill säga 
sammansättning eller antal djurarter. 

 X  
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Påverkan på unik, sällsynt eller hotad 
djurart. 

 X  

Införande av ny djurart eller verka 
som hinder för djurs rörelse eller 
förflyttning. 

 X  

Påverkan på jaktmarker eller 
fiskevatten. 

 X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Påverkan eller risk för befintlig 
bebyggelse. 

X  

Det kommer att skapas nya 
kvartersstrukturer och 
rumsbildningar som sannolikt 
påverkar befintlig bebyggelse. 

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Påverkan av utsikt eller 
stadsmässigt/landskapsmässigt 
skönhetsvärde. 

X  
Beror till stor del på exploaterings 
omfattning och höjd vilket ännu inte 
är klarlagt. 

Påverkan på stads- eller landskapsbild X  Enligt tidigare resonemang. 

Ja Nej Kommentar 

Finns i omgivningen befintlig 
miljöstörande verksamhet som kan ha 
inverkan på planområdet 

 X 
Ingen miljöstörande verksamhet i 
miljöbalkens mening, men området är 
bullerutsatt. 

Finns i omgivningen miljöstörande 
verksamhet på otillräckligt 
skyddsavstånd från planområdet 

 X  
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Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Ökning av nuvarande ljudnivå 
 

 X  

 Ljudnivåer över rekommenderade 
gränsvärden 

X  

Troligtvis kommer bullernivåer vara 
höga vid fasader beroende på hur 
exploateringen kommer se ut. 
Bulleråtgärder kan krävas. 

Ökade utsläpp av hälsofarliga ämnen.  X  

Störande vibrationer X  
Kan vara en risk med vibrationer från 
tyngre trafik. 

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Ljussken som kan vara bländande.  X  

Upphov till skugga som kan vara 
störande. 

X  
Beroende på exploateringens höjd 
och läge. 

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Risk för utsläpp av miljö- och 
hälsofarliga ämnen vid händelse av 
olycka 

 X  

Explosionsrisk.  X  

Risk att människor utsätts för 
hälsofara, inklusive mental ohälsa. 

X  
Om inte marksanering görs i 
områden där känslig markanvändning 
i dagsläget inte är rekommenderad. 
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Risk att människor utsätts för 
joniserad strålning (radon). 

 X  

Upphov till förändrade risker i 
samband med transport av farligt 
gods. 

X  
Vallgatan/Kämpagatan/Skaraborgsga
tan är delvis en sekundär transportled 
för farligt gods.  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Avsevärd påverkan på befolkning  X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Avsevärd förändring av mark- eller 
vattenanvändningen i planområdet. 

 X 

Även om markanvändningen 
förändras kommer detta fortfarande 
vara en intensivt använd yta med 
förhållandevis tät stadsbebyggelse. 

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Avsevärt uttömmande av icke 
förnyelsebar naturresurs 

 X  

Motverkade mål och riktlinjer i 
kommunens naturvårdsprogram 

 X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Ökad fordonstrafik, i betydande 
mängd 

X  

Det finns alla förutsättningar att 
använda kollektiva transportsätt men 
med en tätare bebyggelse finns alltid 
risken att andelen fordonstrafik ökar. 
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Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Påverkan på kvantitet eller kvalitet för 
rekreationsmöjligheter 

 X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Påverkan på fornlämningar eller 
andra kulturhistoriskt värdefulla 
lämningar och miljöer. 

X  
Planen innefattar det kulturlager som 
är en del av riksintresse för 
kulturmiljövård. 

Intrång i befintlig kulturmiljö. X  Stationsmiljön kommer att påverkas. 

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Icke hållbart nyttjande av material  X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Icke hållbart nyttjande av 
vattenresurser 

 X  

Icke hållbart nyttjande av naturgrus.  X  

Ja Nej Kommentar 

Kan planens genomförande innebära:    

Icke hållbart nyttjande av energi  X  
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Ja Nej Kommentar 

    

Förändrad markanvändning? X   

Ökad exploateringsgrad? X   

Behov av följdinvesteringar? X   

Krav på följdändringar av omgivande 
markanvändning? 

 X  

Kräver föreslagna verksamheter eller 
planens genomförande anmälan eller 
tillstånd enligt MB? 

 X  

Strider planen mot uppsatta 
miljökvalitetsnormer eller miljömål 

 X 

En förändrad markanvändning utan 
följdåtgärder, så som marksanering 
eller bullerdämpning skulle innebära 
att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
Sådana åtgärder bör vara en del av 
planens genomförande. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Nej Kommentar och värdering 

    

Innebär förslaget tydliga 
motsättningar mellan olika intressen? 

 X  

Är det sannolikt att allvarliga negativa 
effekter uppkommer? 

 X  
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Är bedömningen av effekter av stor 
osäkerhet? 

X  

Eftersom planens utformning och 
innehåll inte ännu är fullt klarlagd är 
miljöbedömningen alltid förknippad 
med stor osäkerhet i det här skedet. 

Är effekterna varaktiga eller 
oåterkalleliga? 

 X  

Kan genomförande av planen 
innebära negativ effekt inom enskilda 
områden för miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller 
andra naturresurser? 

 X  

Ger ett genomförande av planen som 
helhet negativ effekt på miljön, hälsan 
eller hushållningen med mark, vatten 
eller andra naturresurser? 

 X  

Föreslås åtgärder som kan förhindra 
eller motverka betydande 
miljöpåverkan? 

X  
Detta får klarläggas efter att 
miljöbedömningen är klar 

Föreslås uppföljning eller 
övervakning av planens 
miljöpåverkan? 

X  
Detta får klarläggas efter att 
miljöbedömningen är klar 
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Ja Nej Kommentar 

    

Bedöms planen medföra betydande 
miljöpåverkan utifrån bilaga 4 i MKB 
förordningen? 

  

Ja, miljöpåverkan bedöms vara 
betydande utifrån risken för 
människors hälsa och miljö, 
påverkans storlek och fysiska 
omfattning. Följande områden anses 
få en betydande miljöpåverkan: 
 

- Vattenmiljö 
- Markmiljö och föroreningar 
- Arkeologi/fornlämningar/rik

sintresse för 
kulturmiljövården 
 

  X 

Följande områden påverkas också 
men inte i betydande omfattning: 
 

- Miljökvalitetsnormer för 
buller 

- Luftkvalitet 
- Luftrörelser 
- Vibrationer 
- Skugga 
- Utsikter, stadsbild 
- Fordonstrafik och 

trafikflöden 
- Farligt gods 
- Tekniska system 
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Om en miljöbedömning krävs, ska 
miljöbedömningen avgränsas till den 
miljöpåverkan som bedöms 
betydande enligt ovan 

   

 

 

_________________ 

Eric Alnemar 
Planarkitekt 

 

 


