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Planprogram Hentorp Södra 
 
 
Behovsbedömning 
 
Förslag 
 

Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpå-
verkan varför något behov av miljöbedömning inte föreligger. 
 
Behovsbedömning av planer 
 

Kommunen skall enligt miljöbalken genomföra en miljöbedömning för alla de-
taljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid kommunens 
ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en 
betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i 
form av en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
 

Planprogrammets syfte är att pröva ny bebyggelse för seniorboende, villatomter, 
rad-/grupphus samt förskola inom park och naturmark i södra Hentorp. 
 
Planen  
 

Programområdet är ca nio ha stort och beläget i södra Hentorp. Skövde kommun 
äger all marken inom området som i norr och väster gränsar till Gröna vägen och 
bostadsbebyggelsen längs Göktytestigen, Tornugglevägen och Berguvsvägen, i 
söder av vägen mot Heneporten samt i öster av bostadsbebyggelsen längs Karl 
Dahlins väg, Karl Eks väg och Juristvägen . Bebyggelsen som gränsar till pro-
gramområdet domineras av enbostadshus och radhus i öster samt enbostadshus 
och gruppbyggda hus i väster.  
 

Målet är att inom programområdet skapa förutsättningar för seniorboende i lägen-
heter och i gruppbyggda småhus kompletterat med villatomter och tomter för rad-
/grupphus samt en förskola. Området bedöms rymma ungefär 100 bostäder, varav 
drygt hälften utgörs av seniorboende (se dispositionsbild på nästa sida).  
 

Avsikten är att den nya bebyggelsen ska komplettera och stödja den befintliga be-
byggelsen väster och öster om programområdet. Området angörs från befintliga 
vägar i norr, väster och söder. Om dessutom en anslutning mot Karls Eks väg i 
öster öppnas innebär det att kontakten mellan de befintliga bostadsområdena ökar. 
 

Detaljplanen avses upprättas enligt plan- och bygglagens regler om normalt plan-
förfarande. 
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Förslag till disposition och gatusystem för programområdet 
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Platsen 
 

Programområdet består till största delen av slybevuxen ängs- och åkermarkmark 
med begränsade naturvärden. Marken sluttar svagt mot öster. Den högsta nivån 
ligger på ca +175 meter och den lägsta på ca +165 meter. Längst ned i sydost, 
gränsande till Borgberget, berör programområdet en mindre del av en tidigare  
betesmark med löv och barrträd som nu övergått till mer lundartad karaktär med 
rikt fågelliv och markflora med bland annat trolldruva, gullviva, ormbär och  
hässlebrodd. I trädskiktet finns värdefulla träd såsom grov björk och sälg (som är 
en viktigt föderesurs för insekter på våren) samt blommande/bärande träd och 
buskar såsom hägg och måbär. I norra delen av detta område finns en meandrande 
bäck och centralt finns en vattensamling viktig för groddjur.  

 

Borgberget 

 

Ortofoto med programområdet markerat. 
 
Programområdet berörs inte direkt av några riksintressen, Natura 2000-områden 
eller naturreservat. Den södra delen berör ett mindre område som är utpekat i Na-
turvårdsprogrammet (klass 1). Området beskrivs i Naturvårdsprogrammet från 
1998 som ett kulligt kameslandskap klätt med i huvudsak lövdungar. En av kul-
larna, Borgaberget, är av särskilt stort intresse i detta sammanhang. För de delar 
som berörs av programområdet finns idag inget skydd. Kommunekologen har in-
venterat den berörda delen och beskrivit de kvaliteter som man bör beakta. Delar 
av detta område sammanfaller även med en lövskogsinventering.  
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Programområdet berör i nordväst en mindre del av dokumenterad fornlämning 
(bebyggelselämningar från sentida torpställe mm). Angränsande till programom-
rådet finns 50 meter norrut en hällkista (fast fornlämning), längst ned i sydväst ett 
delvis övertorvat röse samt i sydöst Borgberget som enligt Riksantikvarieämbetet 
betecknas som övrig kulturhistorisk lämning – plats med tradition.  
 

Enligt SGU:s översiktliga kartering består berggrunden huvudsakligen en av alun-
skiffer. En geoteknisk undersökning (BGAB 2005-09-05) finns framtagen för 
merparten av programområdet. Enligt denna klassas marken som högradonmark, 
(> 50 kBq/m3), vilket medför att byggnader ska utformas radonsäkra. Under yt-
skiktet består jorden av friktionsjord som vilar på fast botten, troligen morän, 
block eller berg. Tunnare skikt av finsediment har dock påträffats i borrhålen.  
 

Grundvattnets strömningsriktning inom området bedöms vara sydostlig. Den rela-
tivt låga grundvattennivån vid undersökningstillfället (2,2 – 3,1 meter under mark-
ytan) kan vara påverkad av en längre tid med relativt liten nederbörd. Grundvat-
tennivån kan troligen påverkas under snösmältningsperioder samt perioder med 
riklig nederbörd då området är beläget vid foten av en kraftigare slänt.  
 

Några markföroreningar bedöms inte förekomma. 
 
Påverkan  
 

Bebyggelsen föreslås i huvudsak placeras på den idag igenslyade ängsmarken. 
Trädridåer mot angränsande bebyggelse bevaras i stor omfattning och naturvärde-
na i det södra grönområdet väster om Borgberget avses skyddas. 
 

Idag försörjs hela stadsdelen Hentorp i stort sett uteslutande via Gröna vägen, vil-
ken som mest har ett trafikflöde om drygt 6000 fordonsrörelser/dygn (f/d) vid 
korsningen med Falköpingsvägen. Enligt utredning, framtagen av trafikkonsulten 
Ramböll, beräknas den nya bebyggelsen generera maximalt ca 800 f/d. Utred-
ningen studerar dels effekterna på det interna trafiknätet inom programområdet 
och dess anslutningar, dels olika alternativa sätt att utforma gatunätet som försör-
jer stadsdelen Hentorp och programområdet Hentorp Södra samt hur dessa påver-
kar trafikmängderna på Gröna vägen. Olika alternativa utformningar av korsning-
en Gröna vägen - Falköpingsvägen studeras i detalj. Oberoende av val av de stu-
derande alternativen (4 st) anses förändringarna av trafikflödena på Gröna vägen 
ej vara så stora att de förväntas påverka framkomligheten i någon större grad på 
sträckan. Det är ej heller fråga om några problem med höga bullernivåer eller att 
det tillkommer några nya trafiksäkerhetsproblem längs Gröna vägen. 
 

Linje 1  (Skultorp-Resecentrum-KSS) trafikerar Hentorp med kvartstrafik i båda 
riktningarna. Längs Gröna vägen finns två hållplatser som kan betjäna program-
området. Gångavståndet till någon av dessa är mellan 200 - 400 meter ifrån den 
planerade bebyggelsen. 
 

Spillvatten från området omhändertas i det kommunala ledningsnätet. Dagvatten 
från området bedöms kunna omhändertas lokalt inom området i enlighet med 
kommunens dagvattenpolicy alternativt föras till kommunens ledningsnät. 
 

Platsen för bebyggelselämningen i nordväst bedöms inte påverkas av föreslagen 
exploatering. 
 

Den direkta eller indirekta inverkan på den omgivande miljön (mark, vatten, luft, 
vegetation m m) bedöms totalt sett vara liten. 
 

Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas för planområdet. 
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Samlad bedömning / Ställningstagande 
Med stöd av ovan görs bedömningen att planen och dess genomförande inte kan 
antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. En miljöbe-
dömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 
kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras. 
 
Samråd med Länsstyrelsen 
Samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland avses ske under programsamrådet. 
 
 
 
Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen 2010-10-11 
 
 
 
 
Claes Waxberg  Ingemar Frid 
Planchef   Planarkitekt 
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