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TIDPLAN 

2010-09-30 BN Samrådsbeslut och beslut om behovs-
  bedömning

2010-10-12-- Samråd nr 1 och remiss 
2010-11-10

  Samrådsredogörelse nr 1+ revidering av plan- 
  programmet

2011-02-03 BN Samrådsbeslut nr 2

2011-02-10-- Samråd nr 2 och remiss
2011-03-10

  Samrådsredogörelse nr 2 + revidering av plan-
  programmet

2011-05-05 BN Godkännande av planprogram

HANDLINGAR
Planprogram, 2011-02-03
Samrådsredogörelse nr 1, 2011-01-25
Samrådsredogörelse nr 2, 2011-04-26

BILAGOR
A. Behovsbedömning, 2010-10-11
B. Översiktlig geoteknisk undersökning BGAB, Bygg-   
 och Geokonsult AB (nr 405-81), 2005-09-26 
C. Trafikutredning, Ramböll, 2010-10-05 (tillhörande 
 planprogram 2010-10-11/samrådshandling nr 1)
D. Trafikutredning, Ramböll, 2011-04-13, Kompl. PM
E. Trafikbullerutredning, Akustikbyrån, 2011-01-20
F.  Bullerutredning Hentorp, Ramböll, 2011-04-18

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planprogrammets syfte är att pröva ny bebyggelse för se-
niorboende, villatomter, samt rad-/grupphus inom park och 
naturmark i södra Hentorp.

PLANDATA

Lägesbeskrivning och areal
Programområdet är beläget i södra Hentorp, öster om Gröna 
vägen. Avstånd till centrum är ca 3 km fågelvägen. Området 
gränsar i norr och väster till Gröna vägen och bostadsbebyg-
gelsen längs Göktytestigen, Tornugglevägen och Berguvsvä-
gen, i öster av bostadsbebyggelsen längs Karl Dahlins väg, 
Karl Eks väg och Juristvägen. I söder ingår bussgatan mellan 
Heneporten och spårviddshindret vid Gröna vägens ände.

Programområde

Översiktskarta, röd markering 
visar programområdet. 
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Programområdet består till största del av tidigare ängs- och 
åkermark. Marken sluttar svagt mot öster. Den högsta nivån 
ligger på ca +175 meter och den lägsta nivån på ca +165 meter. 
Programområdet har en areal på ca 9,5 ha. 

Markägoförhållanden
Merparten av programområdet berör fastigheten Våmb 30:241 
Den avslutande södra delen ligger inom fastigheten Hene 8:16. 
Båda ägs av Skövde kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
För Skövde tätort gäller en fördjupning av översiktsplanen, 
kallad Framtidsplan Skövde 2015, antagen i januari 2005. I 
Framtidsplanen har merparten av programområdet angivits 
för ”nya bostäder”, nr 15 (se bild till vänster). Den sydligaste 
delen har inte något direkt utpekat stöd i Framtidsplanen men 
har heller inte reserverats för andra ändamål.

Framtidsplanen anger förutsättningar och riktlinjer för området 
enligt nedan:
”Genom området har tidigare en kraftledning (luftledning) haft 
sin sträckning. Den är nu lagd i kabel i en ny sträckning. Mar-
ken är bevuxen med högt gräs, sly och en del träd. Tidigare 
genomförd grundundersökning visar att grundvattnet ligger 
relativt nära markytan. Idag finns en del dagvattenutlopp från 
kringliggande bebyggelse till området. Dagvattenutloppen 
måste tas omhand och ledas genom området. Längst i norr 
ligger en fornlämning (hällkista). VA-försörjning kan ske från 
närbelägna befintliga ledningar.

Området ger möjlighet till komplettering av befintlig, angräns-
ande småhusbebyggelse.”

Detaljplaner
Merparten av området är tidigare detaljplanelagt. Program-
området berör nedanstående gällande planer: 

- 1683K-DP378 Heneområdet m m, laga kraft 1990-11-08
- 1683K-ST167 Hentorpsområdet, fastställd 1964-06-26

ST167 anger parkmark för planområdets nordöstra del och 
DP378 anger naturmark för övriga delar. Den sydligaste delen 
samt en mindre central del saknar idag detaljplan.

Riksintressen
Programområdet ingår inte i något riksintresseområde. Områ-
det gränsar till riksintresse för naturvård. Se vidare sidan 14. Gällande detaljplaner. 

Utdrag ur Framtidsplan 
Skövde 2015. 
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Program
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18) ska en detaljplan 
grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål 
för planen, om det inte är onödigt, exempelvis har ett tydligt 
stöd i en fördjupning av översiktsplanen. Trots att merparten 
av programområdet har stöd i Framtidsplanen (se ovan) har 
det bedömts  vara lämpligt att i detta fall upprätta ett program 
som underlag för detaljplaneläggning av området (se vidare 
under Fortsatt planering, sid 18). Programformen gör det också 
möjligt att tidigt i planprocessen studera flera alternativa ut-
formningar och placeringar av föreslagen bebyggelse. 

Avvägning enligt miljöbalken
Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens grund-
läggande hushållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap). Om-
rådet bedöms vara lämpligt för bostäder och exploateringen 
kommer att medföra en från allmän synpunkt god hushåll-
ning. 

Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18) ska en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas om ett program eller en detaljplan med-
ger 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. 11-18 och 22 § § ska tillämpas om planens genomförande 
antas medföra  betydande miljöpåverkan. Vid kommunens 
ställningstagande till om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbedöm-
ning. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpå-
verkan skall en miljöbedömning göras och resultatet redovisas 
i form av en miljökonsekvensbeskrivning.

Plan, Bygg och Lantmäterikontoret bedömer utifrån framta-
gen behovsbedömning (bilaga A) att planprogrammet och 
dess genomförande inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-
09-30 att genomförandet av programförslaget inte bedöms 
medföra någon betydande miljöpåverkan varför  behov av en 
miljöbedömning och framtagande av miljökonsekvensbeskriv-
ning inte föreligger.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse inom området
Programområdet är oexploaterat och består i nuläget av igen-
vuxen äldre ängsmark. 

Södra Hentorp med markerat 
programområde.

Gröna vägen

Karl Eks väg

Berguvs-

vägen
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Omgivande bebyggelse
Bebyggelsen som gränsar till programområdet domineras 
av enbostadshus. Norr om programområdet finns flerfamiljs-
hus uppförda i mitten av 1960-talet. Bebyggelsen öster om 
programområdet består norrut av enbostadshus och radhus 
som är uppförda i mitten av 1960-talet, och söderut av en-
bostadshus uppförda i mitten av 1980-talet och i början av 
2000-talet. Flertalet hus har fasader i rött tegel och taken har 
oftast mörka nyanser i svart och brunt. Bebyggelsen väster 
om programområdet består av enbostadshus som är uppförda 
från 1990-talet och fram till idag. Karaktären domineras av ljusa 
färger och rött taktegel. 

Offentlig service
Mellan 300 - 800 meter norr om programområdet ligger Hene-
skolan som är en grundskola för barn i åldrarna 6-11 år. Ytter-
ligare ca 200 meter norrut ligger Claesborgs förskola för barn i 
åldrarna 1-5 år. Närmaste grundskola för åldrarna 12-16 år är 
Vasaskolan som ligger ca 3 km nordost om programområdet. 

Hentorps vårdcentral med distriktsläkare och barnhälsovård 
ligger längs med Gröna vägen, ca en kilometer nordost om 
programområdet. 

Kommersiell service
En mindre livsmedelsbutik - ICA Nära Toppen - ligger 500-
1000 meter nordost om programområdet. Det finns även en 
bensinstation knappt 2 kilometer nordöst om programområdet. 
Till Skövde centrum och dess utbud av livsmedel, butiker, 
restauranger och kultur mm är avståndet 3-4 kilometer. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten inom kvartersmark ska följa gällande bygg-
regler. 

Landskapsbild och vegetation
Programområdet består till största delen av slybevuxen ängs- 
och åkermarkmark med begränsade naturvärden.  Undantaget 
är ett område i söder, markerat med röd ellips i bilden till vän-
ster. Detta område är utpekat i kommunens Naturvårdspro-
gram (klass 1) och har höga naturvärden och bör påverkas så 
lite som möjligt. Området har tidigare varit en del av en stor 
betesmark med löv och barrträd men har nu övergått till en 
mer lundartad karaktär med ett rikt fågelliv och en markflora 
med bland annat trolldruva, gullviva, ormbär och hässlebrodd. 
I trädskiktet finns värdefulla träd såsom grov björk och sälg, 
som är en viktigt födoresurs för insekter på våren, samt blom-
mande och 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. 

Södra delen av program-
området gränsar till och berör 
delvis områden med värdefull 
natur (rödmarkering).

Stadsdelens offentliga och kom-
mersiella närservicen är lokali-
serad norr om programområdet.
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Sydost om programområdet ligger Borgberget vilket har ett 
kulturhistoriskt värde. I söder gränsar programområdet till 
naturreservatet Hene-Skultorp och Natura 2000 område Hene.  
Se vidare under Planeringsförutsättningar, sidan 14.

PLANFÖRSLAG

Plan- och gestaltningsidé

Målet är att inom programområdet skapa förutsättningar för 
seniorboende i lägenheter och i gruppbyggda småhus kom-
pletterat med tomter för friliggande hus och rad-/grupphus. 
Området bedöms rymma ungefär 100 bostäder, varav drygt 
hälften beräknas utgöras av seniorboende . Se bild till höger.

Avsikten är att den nya bebyggelsen ska komplettera och 
stödja den befintliga bebyggelsen i området. Området angörs 
huvudsakligen från Berguvsvägen-Slagugglevägen i väster 
samt från nuvarande bussgatan mot Heneporten i söder. Ett 
mindre bostadskvarter för parhusbebyggelse i norra delen av 
planområdet angörs från Karl Eks väg. 

Bostäder

Planerad bebyggelse
Den planerade bostadsbebyggelsen består, förutom villa-/rad-
hustomterna, av två konceptboenden riktade till seniorer. 

Det ena - Bovieran - byggs enligt samma modell över hela 
Sverige. I dagsläget finns ett färdigt projekt i Partille, fem är 
under uppförande (Nyköping, Varberg, Västerås, Sala och Öre-
bro) och ytterligare 20 st är i projekterings-/planeringsstadiet. 
Bovieran utgörs av 48 lägenheter i bostadsrättsform, varav 12 
st. är 2 RoK på 64 m2 och 36 st. 3 RoK på 81-85 m2. Byggna-
den består av tre sammanhängande huskroppar i tre våningar, 
placerade i u-form kring en stor överbyggd vinterträdgård om 
ca 1500 m2. Bovieran har en gemensam entré där lägenheterna 
nås via hissförsedda loftgångar inifrån vinterträdgården.
Husen byggs enligt principen för lågenergihus. Den inglasade 
innergården fungerar som en solfångare och värmen som 
ackumuleras används i lägenheternas golvvärmesystem. En 
väderanläggning och vädringsluckor ventilerar och kontrollerar 
klimatet i vinterträdgården. Mer information om boendet finns 
att läsa på Bovierans hemsida - www.bovieran.se

Det andra konceptet - Seniorvillor - har specialiserat sig på 
bekvämt boende för seniorer (55+). De energisnåla parhusen 
är framtagna i samarbete med seniorer och specialanpassats 
efter deras önskemål. Husen har en öppen planlösning och 
en boyta på 90 m2 med tillhörande garage och förråd. Husen 
byggs vanligtvis i grupper om 5-10 parhus. Husen är byggda 
i ett plan på platta på mark och har stomme och bjälklag i trä. 

Förslag till disposition av 
programområdet

Bovieran Partille:              
Överst modellbild, därunder 
exteriör och interiör från 
vinterträdgården.

Seniorvillor: Fasadritningar

Seniorboende   
- parhus

Villatomter

Grupp-/radhus  

Seniorboende 
- Lägenheter
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Planlösning och funktioner för kök, badrum och tvättrum är 
anpassade för seniorer. Parhusen är också byggda för ett bra 
inneklimat och hög energianvändning. Mer information om 
Seniorvillors koncept finns att läsa på deras hemsida - www.
seniorvillor.se

Förslag / Idé till gruppering av bebyggelsen
I den norra delen föreslås en mindre grupp med fem Seniorvillor 
(parhus) placeras grupperade kring en gemensam gård. Norr 
om dessa lämnas ett område fri från bebyggelse upp mot en 
befintlig hällkista.

Centralt i området planeras för ca 30 tomter om ca 700 m2 

avsedda för friliggande bebyggelse (villor).

Områdets sydöstra del föreslås reserveras för gruppbyggda 
småhus. Beroende på utformning, storlek och placering be-
döms området rymma mellan 10-15 bostäder. 

Längst i söder vid mötet med det öppna landskapsrummet 
innan Hene-Skultorps naturreservat avslutas bebyggelsen med 
Bovierans seniorboende. Huskropparna föreslås placeras så 
att vinterträdgården vänder sig mot öster. Angöring och par-
kering för boende och besökare sker söder-västerifrån.

Gator och trafik
Trafikkonsulten Ramböll har på uppdrag av Skövde kommun 
gjort ett par trafikutredningar med huvudsyftet att studera 
hur den föreslagna exploateringen kan trafikförsörjas och hur 
den påverkar dagens gatunät och tillgänglighet till befintlig 
bebyggelse. Resultatet av trafikutredningarna presenteras i 
sammandrag nedan. För ett mer utvecklat resonemang kring 
olika alternativs konsekvenser, antaganden, beräkningsmodel-
ler mm se trafikutredningarna i sin helhet (bilagorna C och D)

Allmänt
Idag försörjs hela stadsdelen Hentorp i stort sett uteslutande 
via Gröna vägen, vilken som mest har ett trafikflöde om ca 6100 
fordonsrörelser/dygn (f/d) vid korsningen med Falköpingsvä-
gen. Enligt Ramböll beräknas den föreslagna nya bebyggelsen 
totalt generera ca 500 f/d, se bild till vänster.

Trafikutredningarna har studerat effekterna på det interna 
trafiknätet inom programområdet och dess anslutningar, olika 
alternativa sätt att utforma gatunätet som försörjer stadsdelen 
Hentorp samt hur dessa påverkar trafikmängderna på Gröna 
vägen. Därutöver har olika utformningar av korsningen Gröna 
vägen - Falköpingsvägen studerats i detalj.

Internt trafiknät
Planområdet matas från tre olika tillfarter - Karl Eks väg, Ber-
guvsvägen-Slagugglevägen samt ny väg söderifrån. Tillfarten 

Illustration över föreslagen 
bebyggelse i Hentorp Södra. 
För större bild se framsidan.

Uppskattad trafikalstring från 
planerad bebyggelse.

Seniorvillor: Foto från 
gårdssidan
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via Karl Eks väg försörjer endast en mindre grupp med fem se-
niorvillor och har ingen koppling för biltrafik till de andra delarna 
av programområdet. Huvuddelen av föreslagen ny bebyggelse 
har tillfart från Berguvsvägen-Slagugglevägen alternativt från 
ny sydlig anslutning från befintlig bussgata. En förutsättning för 
att skapa den sydliga anslutningen är att bussgatan breddas, 
alternativt nyanläggs, och förses med gång- och cykelbana. 
Se bild till höger över föreslaget internt gatunät.

Karl Eks väg beräknas, från dagens låga trafikflöden, få ett 
tillskott på ca 50 f/d. Trafikflödena på övriga nya interna gator 
inom programområdet bedöms få som högst 250 f/d. Både den 
västra tillfarten till planområdet från Slagugglevägen, liksom 
den sydliga tillfarten från befintlig bussgatan beräknas få ca 
250 f/d. Se bild på sidan 10. 

Övergripande trafiknät
Hentorp försörjs idag huvudsakligen via Gröna vägen. Den 
föreslagna exploateringens konsekvenser för Gröna vägen och 
möjligheten att avlasta denna har studerats utifrån fyra alter-
nativa sätt att hantera trafiken på det övergripande trafiknätet. 
Dessa sammanfattas nedan:

•  Fall A – Nollalternativ, dvs. endast Gröna vägen
•  Fall B – Gröna vägen samt sydlig anslutning via Heneporten
•  Fall C – Gröna vägen samt sydlig anslutning och en ny 

koppling mellan Månsavägen och Falköpingsvägen
•  Fall D – Gröna vägen, utan sydlig anslutning mot Heneporten 

men med ny koppling Månsavägen – Falköpingsvägen

Alla alternativen presenterades i det första programsamrådet 
(Planprogram, 2010-10-11) och redovisas i bilaga C. Utifrån 
inkomna synpunkter under samråd nr 1 har alternativ B - Gröna 
vägen med en sydlig anslutning via Heneporten - valts för det 
aktuella programförslaget. För att bättre utnyttja Gröna vägens 
kapacitet och samtidigt åstadkomma en mer flexibel lösning 
som fördelar befintlig och tillkommande trafik på ett bra och 
solidariskt sätt så föreslås dessutom dagens spårviddhinder 
på Gröna vägen tas bort så att biltrafik tillåts passera på 
bussgatan. 

En mätning av trafikflödet på Gröna vägen vid Heneskolan 
mellan 28 mars - 4 april 2011 resulterade i ett medelflöde på 
ca 1350 f/d. Utifrån denna har Ramböll gjorts antaganden om 
trafikallstringen från övrig bebyggelse, se bild till höger.

Framtida trafikflöden
De framtida trafikflödena påverkas dels från trafik alstrad av 
ny föreslagen bebyggelse inom programområdet och dels från 
omfördelning av befintlig trafik. För att uppskatta omfördel-
ningen av befintlig trafik gör Ramböll ett antagande för varje 
enskild tvärgata till Gröna vägen för sig. Från den sydligaste 
tvärgatan Vråkvägen, antas cirka 75 % köra söderut. För varje 

Förslag till gatunät (rött) och 
gc-vägar och gångpassager 
(orange) för programområdet

Gröna vägen

Berguvs-

vägen

S
öd

ra
 v

äg
en

Karl Eks väg

Befintlig bussgata

Områdets läge i förhållande till 
det övergripande trafiknätet.

G
rö

na
 v

äg
en

Dagens trafikflöden beräknade 
utifrån genomförd mätning, 
vilken markerats med gult 
i figuren. För större bild 
se kompletterande PM till 
Trafikutredningen (bilaga D).
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tvärgata till Gröna vägen görs antaganden med sjunkande 
andel som svänger söderut ju längre norrut gatan ligger. För 
Getaryggsvägen antas andelen var cirka 10-15 % som svänger 
söderut. De som väljer att köra söderut med startpunkt längre 
norrut än Getaryggsvägen längs Gröna vägen antas vara så 
pass få att inga enskilda antagande görs för dessa.

För nyanlagd bebyggelse görs ett antaganden om att 80 % 
på den sydligaste tomten väljer den sydliga tillfarten, via den 
nya vägen, och 20 % från resterande tomter i Hentorp Södra. 
Resterande bedöms köra norrut, via Slagugglevägen/Ber-
guvsvägen, det vill säga 20 % från den sydligaste tomten och
80 % från resterande tomter. Antagandena bygger på avstånd 
och målpunkters placering.

Kollektivtrafiken antas i framtiden trafikera Gröna vägen i 
10-minuterstrafik. Övriga tung trafik antas ej ha ökat. Totala 
trafikmängderna presenteras i bild tll vänster.

Om man jämför med nuvarande trafikflöden (bild sid 9) så ökar 
trafiken söderut från 126 f/d bussar till totalt 500 f/d på Gröna 
vägen vid spårviddshindret och vid Heneporten till 750 f/d.

Norrut på Gröna vägen ökar trafiken med som mest ca 200 f/d.
Vid Heneskolan (och norrut) bedöms trafiken öka med endast 
ca 50 f/d. Att ökningen på Gröna vägen blir så liten beror på 
att den alternativa vägen söderut via Heneporten öppnas.

Som jämförelse redovisar även Ramböll uppskattade framtida 
trafikmängder om spårviddshindret behålls. Detta bedöms 
resultera i en ökning med ca 150 fler fordon per dygn inom 
programområdet och med mellan 200-300 fler fordon per dygn 
längs Gröna vägen norrut från Berguvsvägens anslutning.

Beräknade trafikmängder vid Heneporten, ca 750 f/d, anses  
gälla både för om befintlig port behålls och för en ev. breddad 
sådan. Detta då det främst är målpunkternas placering som 
styr vägvalen. Några kapacitetsproblem bedöms inte uppstå.
En breddning av porten och/eller att bygga en separat gång- 
och cykelport, trots att detta är kostsamt, kan dock vara rimligt 
att överväga då dagens utformning kan anses vara bristfällig 
ur standard- och trafiksäkerhetssynpunkt. Ett alternativ till en 
ombyggd port kan vara en signalreglering med prioritet för 
bussen, d.v.s. att motsatt riktning får rött när bussen kommer, 
och/eller med prioritet för gång- och cykeltrafik. Hur en signal-
reglering bäst kan utformas bör detaljstuderas. En signalregel-
ring anses vara en möjligt lösning med hänvisning till det låga 
trafikflödet. Maximalt förväntas sträckan trafikeras av  lite drygt 
en bil varannan minut i vardera riktningen i högtrafik, exklusive 
busstrafiken. Några längre köer p.g.a. signalregleringen är så-
ledes inte troliga. Förutsättningarna (bredd, avstånd, sikt mm) 
för att anordna en fullvärdig anslutning mellan vägen genom 
Heneporten och Skövdevägen anses mycket goda.

Uppskattade framtida trafik-
flöden i fordon/dygn (f/d) om 
spårviddhindret tas bort. För 
större bild se kompletterande 
PM till Trafikutredningen (bilaga 
D).

Uppskattade framtida trafik-
flöden i fordon/dygn (f/d) om 
spårviddhindret behålls. För 
större bild se kompletterande 
PM till Trafikutredningen (bilaga 
D).
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Kapacitet i korsningen Gröna vägen - Falköpingsvägen

Korsningspunkten mellan Gröna vägen och Falköpingsvägen  
upplevs idag ha bristande kapacitet, tidvis med stora fram-
komlighetsproblem som följd. Korsningen är reglerad med 
ljussignal där Gröna vägens och Ekeskogsvägens anslutningar 
har två körfält - ett för vänstersväng och ett rakt fram samt för 
högersvängar. Falköpingsvägen har däremot enkla körfält in i 
korsningen från båda håll vilket skapar kapacitetsproblemet.

För att öka kapaciteten har Ramböll studerat två alternativa 
utformningar utifrån den mest belastade timmen med dagens 
trafikflöden inklusive den planerad exploateringen (bilaga C). 
Studien har gjorts utifrån dagens övergripande trafiknät, dvs 
utan nya kopplingar till Falköpings- eller Skövdevägen. Alter-
nativen är:

•  Dubbla körfält på Falköpingsvägen
•  Ny cirkulationsplats

Båda alternativen är likvärdiga och påverkar framkomligheten 
positivt så att en godtagbar belastning i korsningen uppnås. 
Möjligheten att införa bussprioritering i korsningen har också 
studerats. Resultatet av denna är att framkomligheten för övrig 
trafik endast påverkas marginellt.

Kollektivtrafik
Linje 1  (Skultorp-Resecentrum-KSS) trafikerar Hentorp med 
kvartstrafik i båda riktningarna. Längs Gröna vägen finns 
två hållplatser som kan betjäna programområdet. Gångav-
ståndet till någon av dessa är mellan 200 - 400 meter ifrån 
den planerade bebyggelsen. Busslinjen gör att planerad ny 
bostadsbebyggelse redan från början kan anses vara välför-
sörjd med kollektivtrafik. Diskussion förs även om dagens 
15-minuterstrafik ska utökas till 10-minuterstrafik. Ytterligare 
ett scenario är att Linje 1 kompletteras med en direktbuss 
Skultorp-Resecentrum-KSS. Detta alternativ skulle medföra 
20-minuterstrafik genom Hentorp. Nytt hållplatsläge föreslås 
i höjd med den nya sydliga anslutningen till programområdet.

Gång- och cykelvägar
Längs med Gröna vägen finns en gång- och cykelväg (gc-
väg) separerad från biltrafiken som erbjuder säker cykelväg 
in mot Skövde centrum och övriga stadsdelar. Denna före-
slås förlängas söderut längs norra, alternativ södra, sidan av 
bussgatan mot Heneporten och där ansluta till befintlig gc-väg 
längs Skövdevägen. Därmed skapas gena förbindelser mel-
lan Skultorp och Skövdes västra delar. Se utdrag ur Skövdes 
cykelkarta till höger.

Därutöver föreslås programområdet korsas av flera gångpas-
sager som binder samman programområdet med angräns-
ande bostadsområdena och som leder ut till omkringliggande 
naturområden, se bild på sidan 9.

Korsningen Gröna vägen - Fal-
köpingsvägen.
A. Gröna vägen
B. Falköpingsvägen norrut
C. Ekeskogsvägen
D. Falköpingsvägen söderut

Utdrag ur Skövdes cykelkarta 
med Hentorp Södra inringat.

Kollektivtrafik genom Hentorp 
och södra delarna av Skövde
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Skolvägar
Programområdet föreslås få interna gator med blandtrafik. I 
detaljplanearbetet ska studeras och redovisas i vilken omfatt-
ning dessa ska förses med trottoarer. Beräknade trafikflöden 
inom programområdet är relativt små, som högst 250 f/d, och 
hastigheterna bedöms bli låga. Detta medför att oskyddade 
trafikanter, exempelvis barn på väg till skolan, bedöms kunna 
röra sig trafiksäkert genom området. Via Slagugglevägen-
Berguvsvägen når man befintligt separerat gc-nät (och busshpl) 
längs Gröna vägen norrut mot Heneskolan. Till programområ-
det ansluter även i väster en befintlig gc-väg mot Gröna vägen. 
Passagen över Gröna vägen för att nå befintlig gc-stråk väster 
om denna bör säkerställas med övergångsställe med mittrefug. 
Avstånden mellan planerade bostäder och Heneskolan är via 
ovan redovisade gc-vägnät mellan 500-800 meter. Se bild till 
vänster.

Parkering
Skyldighet att anordna parkering för bostäderna och verk-
samheterna ligger på fastighetsägaren och ska ske inom 
kvartersmarken/fastigheten. Skövde kommuns parkerings-
norm för områden utanför stadskärnan anger nedanstående 
minimikrav:

Bilplatsbehov (bpl)
Bostäder; Flerbostadshus  12 bpl/1000 m2 BTA
 Grupphus  1,5 bpl/bostad
 Villor     2 bpl/bostad

Cykelplatsbehov
Utrymme för cykelparkering ska finnas i erforderlig omfatt-
ning inom bostadskvarteret för flerbostadshus.

Skolvägar (orange) mellan 
programområdet och 
Heneskolan.

12

Planprogram för Hentorp Södra

2011-04-26



TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Försörjningen av vatten och avlopp kan ske från närbelägna 
befintliga ledningar. 

Dagvatten
Idag mynnar en del dagvattenutlopp från kringliggande be-
byggelse till området. Dessa måste tas omhand och ledas om 
genom området. 

Med hänsyn till jordens sammansättning i de ytligare jordlagren 
inom området samt avståndet till grundvatten bedöms Lokalt 
omhändertagande av dagvatten, LOD, som möjligt inom om-
rådet. Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen, 
bilaga B, bör det dock påpekas att grundvattenytan periodvis 
kan stiga under året vid exempelvis snösmältning och regn-
perioder. Detta innebär att det krävs en noggrann projektering 
för att förhindra att vattnet går baklänges in i byggnaderna. 

El, tele och bredband
En luftburen kraftledning har tidigare haft sin sträckning rakt 
igenom programområdet. Kraftledningen är nu nergrävd i en 
ny sträckning. 

Området avses anslutas till Skövde elnät och Skövde fiber-
nät. Tre befintliga nätstationer belägna öster, norr och väster 
om programområdet kan försörja den nya bebyggelsen med 
elkraft.

Uppvärmning
Befintliga fjärrvärmeledningar finns i Berguvsvägen-Slagugg-
levägen.  Möjligheterna att ansluta till dessa ska utredas när-
mare. Alternativt föreslås uppvärmning  ske med individuella 
värmesystem.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Riksintressen och Natura 2000 
Söder om vägen mellan Heneporten och Gröna vägen, vilken 
utgör programområdets södra gräns, ligger gränserna för ett 
Riksintresse för Naturvård (RI Natur) för Sydbillingen och Na-
tura 2000 för Hene, se bild till vänster. Angränsande del består 
till allra största del av före detta åkermark som nu används som 
betesmark i decennier. Denna del av Natura 2000 området har 
framförallt stort värde för friluftslivet. De naturvärden som är 
knutna till denna del av området bedöms inte påverkas negativt 
av föreslagen exploatering. 

Naturreservat
Ytterligare lite längre söderut från programområdet ligger 
gränsen till Naturreservatet Hene-Skultorp. Inte heller naturvär-
dena i detta område bedöms påverkas negativt av föreslagen 
exploatering.

Övriga naturinventeringar
Programområdets södra del berör ett område som är utpekat i 
Naturvårdsprogrammet från 1998  (klass 1). Området beskrivs 
i Naturvårdsprogrammet som ett kulligt kameslandskap klätt 
med i huvudsak lövdungar. Åskullarna har uppstått i samband 
med ishavsmältningen och visar dessutom spår av Baltiska 
issjöns strandlinjer. En av kullarna, Borgaberget, är av särskilt 
stort intresse i detta sammanhang. För de delar som berörs 
av programområdet finns idag inget skydd. Kommunekologen 
har inventerat den berörda delen som beskrivs ha en lundartad 
karaktär med ett rikt fågelliv och en markflora med bland an-
nat trolldruva, gullviva, ormbär och hässlebrodd. I trädskiktet 
finns värdefulla träd såsom grov björk och sälg, vilka är en 
viktigt födoresurs för insekter på våren, samt blommande och 
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. Delar av området sam-
manfaller även med en lövskogsinventering, se bild till höger. 
Avsikten är att påverka dessa naturvärden så lite som möj-
ligt. 

Fornlämningar
I nordväst finns bebyggelselämningar inom programområdet i 
form av sentida torpställe bestående av en husgrund, spridda 
grundstenar, terrasseringar och stenmur. Området är idag be-
växt med fruktträd, bärbuskar och lövträd. Området bedöms 
inte påverkas av föreslagen exploatering.

Angränsande till programområdet finns 50 meter norrut en 
hällkista i kalksten (fast fornlämning). Avståndet från denna till 
närmast föreslagen bebyggelse är ca 150 meter. Längst ned 
utanför programområdet i sydväst finns ett delvis övertorvat 

Dokumenterade fornlämningar i 
och i anslutning till området.
1) Bebyggelselämningar,
2) Hällkista, 3) Röse
4) Borgberget

Lövskogsinventering (grön) och 
Naturvårdsprogrammet (röd). 
Röd ring markerar inventerat del 
som ingår i planprogrammet.

Angränsande RI Natur, Natura 
2000 och Naturreservat.
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röse. Även Borgberget är enligt Riksantikvarieämbetet beteck-
nad som övrig kulturhistorisk lämning – plats med tradition. 
De kända fynden ovan medför att Länsstyrelsens kultur-
miljöenhet önskar att en arkeologisk utredning genomförs.                     
En sådan är beställd och resultatet av denna ska redovisas i 
den kommande detaljplanen.

Enligt en Arkeologisk utredning, framtagen av Skaraborgs 
länsmuseum (Rapport 1989:3), gick en gammal landsväg 
mellan Våmbs by söderut mot Hene och Norra Kyrkotorp. 
Den återfinns redan på 1692 års karta men är troligtvis äldre 
än så. Idag är spåren av landsvägen, som passerade den 
västra delen programområdet, svåra att identifiera. Program-
förslaget föreslår att det anläggs en enkel stig som löper i den 
gamla landsvägens ungefärliga sträckning mellan befintlig 
och föreslagen ny bebyggelse innanför den västra gränsen av 
programområdet.

Geotekniska förhållanden
Marken utgörs av ängsmark som delvis är slybevuxen. Marken 
är huvudsakligen relativt plan, bortsett från norra delen av 
programområdet där marken stiger mot nordväst.  

En översiktlig geoteknisk undersökning, framtagen av BGAB 
2005-09-26 (bilaga B), visar att under ytskiktet består jorden av 
friktionsjord som vilar på fast botten, troligen morän, block eller 
berg. Tunnare skikt av finsediment påträffades dock i borrhålen. 

Grundvattnets strömningsriktning inom området bedöms vara 
sydostlig. Den relativt låga grundvattennivån vid undersök-
ningstillfället kan vara påverkad av en längre tid med relativt 
liten nederbörd. Grundvattennivån kan troligen påverkas under 
snösmältningsperioder samt perioder med riklig nederbörd då 
området är beläget vid foten av en kraftigare slänt. 

Grundläggning ska ske på frostskyddad nivå med sulor, al-
ternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller 
väl packad fyllning. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 
meter. För en mer utförlig redogörelse hänvisas till bilaga B. 

Ny kompletterande grundundersökning ska göras under våren 
2011 och resultatet av denna ska redovisas i den kommande 
detaljplanen.

MILJÖSTÖRNINGAR

Trafikbuller
Stambanan  och Skövdevägen ligger på  mellan 400-500 
meters avstånd från den närmast planerade bebyggelsen. 
För att studera ev. trafikbuller från dessa har Skövde kom-
mun låtit Akustikbyrån AB ta fram en trafikbullerutredning, 
2011-01-20 (Bilaga E). Denna visar att alla planerade bostäder 
inom programområdet har möjlighet att bli bra boenden vad 
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gäller bullernivåer från väg- och järnvägstrafik då riktvärden 
för ekvivalent och maximala trafikbuller utomhus är uppfyllda.

Även trafikbullersituationen längs Gröna vägen upp till Hentorp-
skolan, på Berguvsvägen-Slagugglevägen samt på program-
områdets gator har studerats av Ramböll 2011-04-18 (Bilaga 
F). Denna visar att den ekvivalenta ljudnivån idag uppgår som 
mest till 55 dBA vid den mest exponerade byggnaden. Detta 
sammanfaller med gränsen för de riktvärden som gäller för 
trafikbuller gentemot bostäder. Riktvärden för maximalnivåerna 
inomhus överskrids idag nattetid om kollektivtrafiken är stor 
mellan kl. 22 - 06. För närvarande är det 7 busspassager på 
Gröna vägen på vardagskvällar mellan kl 22 - ca 23.30 och 1 
busspassage mellan 05.30 - 06.
Med oförändrad hastighet (50 km/h) längs Gröna vägen be-
räknas den ekvivalenta ljudnivån öka med ca 1 dBA. Med en 
sänkning till 40 km/h på Gröna vägen beräknas ljudnivåerna bli 
oförändrade jämfört med dagens situation. Maximalnivåerna 
för befintlig bebyggelse längs Gröna vägen påverkas inte av 
den ökade trafiken. Eventuella uteplatser vid den planerade 
flerfamiljsbostäderna (Bovieran) utmed Gröna vägens förläng-
ning kan komma att utsättas för maximala bullernivåer över rikt-
värdena. Detta ska studeras vidare vid detaljplaneläggningen.

Radon
Marken i området klassas som högradonmark, vilket innebär 
att byggnader ska utformas radonsäkra. 

Radongashalten och gammastrålningen i inomhusluften får inte 
överskrida 200 Bq/m³ respektive 0,5 µSv/h. Frågan kommer att 
följas upp av bygglovsenheten i samband med byggsamråd. 
För att kunna konstatera att nämnda värden inte överskrids 
krävs en mätning i husen efter färdigställandet. De tekniska 
lösningarna som krävs för att radongashalten i inomhusluften 
inte ska överskrida gränsvärdena är väl kända och har tilläm-
pats under lång tid. 

Föroreningar 
Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen finns inga 
tecken på att några föroreningar av lättflyktiga kolväten före-
kommer inom området. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är före-
skrifter om miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Normerna reglerar vanligtvis 
den sämsta miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt 
område.

16

Planprogram för Hentorp Södra

2011-04-26



MKN för luft

MKN beträffande luft finns utfärdade för kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon och 
partiklar. Relevant för detaljplanen är MKN för kväveoxider och 
partiklar där trafiken är största föroreningskällan.

Mätningar av värden i luft har pågått i Skövde under en 
5-årsperiod (”Utvärdering av luftkvalitetsmätningar i Skövde 
kommun 1999-2005”, mars 2006). De uppmätta halterna av 
NO2, PM10 och bensen i Skövde ligger väl under gällande 
miljökvalitetsnormer. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 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 miljökvalitetsnormen även 
på andra platser med hög trafikbelastning i Skövde, men att 
den övre utvärderingströskeln överskrids. Fortsatta mätningar 
rekommenderas av främst partikelhalterna, PM10, samt even-
tuellt också sot. 

En ny luftkvalitetsförordning (2010:477) har trätt i kraft och 
Naturvårdsverket har beslutat om ny föreskrift om kontroll av 
luftkvalitet (2010:8). Enligt Naturvårdsverket innehåller för-
ordningen samma miljökvalitetsnormer av gränsvärdes- och 
målsättningskaraktär som tidigare, men har även utökats med 
miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM 2,5). Kommunerna 
ansvarar liksom tidigare för att kontrollera flertalet miljökva-
litetsnormer och ska underrätta Naturvårdsverket och läns-
styrelsen vid överskridande eller risk för överskridande av en 
miljökvalitetsnorm. Miljöförvaltningen Östra Skaraborgs ansvar 
för mätning av partikelhalterna PM 10 kommer att utökas och 
även innefatta mätning av halterna för PM 2,5. 

MKN för vatten

I december 2009 fastställdes förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och MKN för Sveriges fem vattendistrikt. Bakgrunden är EU:s 
ramdirektiv för vatten och det övergripande syftet är att förvalta 
och förbättra tillståndet i landets sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten.

Skövde tillhör Västerhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län utsetts till att vara vattenmyndighet med 
uppgift att samordna och lägga fast ramarna för vattenförvalt-
ningen i distriktet.

MKN för vatten uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst 
ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. För att bedöma detta har 
man klassificerat alla större sjöar, vattendrag mm utifrån aktuell 
ekologisk och kemisk status. Avsikten är att statusen inte får 
försämras och huvudregeln är att alla vattenförekomster, helst 
före år 2015, ska uppnå minst god status.
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För Skövdes och planförslagets del är statusen/miljökvalitets-
normen på recipienten Ösan det som är aktuellt. Idag bedöms 
Ösan, sträckan Frösve (Stöpen) - Skövde, ha en måttlig eko-
logisk status och god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitets-
normen (d.v.s. kvalitetskrav och tidpunkt) är att sträckan ska 
uppnå god ekologisk status år 2021 och fortsatt behålla den 
goda kemiska ytvattenstatusen år 2015. 

Planområdets avvattning sker i huvudsak via en bäck i södra 
delen av området öster ut via den angränsande naturmarken. 
Under Skövdevägen är vattendraget kulverterad för att därefter 
fortsätta öppet genom militärens övningsområde österut via 
Tovatorpsån - Paradissjön - Svesån - Ömboån innan det ca 
10 km senare, mynnar i Ösan.

De åtgärder avseende dagvattnet som detaljplanen föreskriver 
med krav på lokalt omhändertagande bedöms innebära att 
konsekvenserna av detaljplanens genomförande inte inverkar 
på det vatten som når Ösan i sådan omfattning att möjlighe-
ter att uppnå antagna miljökvalitetsnormer för Ösans vatten 
påverkas.

Skövde stad berör två stora grundvattenförekomster. Ett av 
dessa omfattar ett område som sträcker sig från Timmersdala 
och ca 5,0 mil söder ut och är ca 0,5 mil brett i norr och ca 2,5 
mil brett i söder. Programområdet utgör en ytterst liten del av 
grundvattenområdet och bedöms inte påverka vattnets status.

BESLUTSPROCESS OCH TIDPLAN

Planprogrammet
Planprocessen inleddes med ett samråd kring ett planprogram, 
daterat 2010-10-11. Efter programsamrådet har alla inkomna 
yttranden sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse 
(nr1) och ett reviderat förslag till planprogram nr 2, daterat 
2011-02-03, tagits fram och ställts ut för en andra samråds-
runda. Yttranden under detta andra samråd har sammanställts 
och bemötts i samrådsredogörelse nr 2. Programmet har jus-
terats och kompletteras på basis av inkomna synpunkter och 
därefter föreslagits godkännas av byggnadsnämnden.

Fortsatt planering
Ett av byggnadsnämnden godkänt program utgör underlag 
för detaljplaneläggning av området. Detaljplanen reglerar med 
rättsverkan genomförandet av planerad bebyggelse. Under 
detaljplaneläggningen presenteras först ett samrådsförslag 
och senare ett utställningsförslag. Vid båda dessa tillfällen 
ges remissinstanser och sakägare m.fl. möjligheter att lämna 
ytterligare synpunkter.
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Tidplan
Programarbetet har pågått under hösten-våren 2010-2011. 
Därefter påbörjas detaljplaneläggningen, vilken beräknas 
börja under senvåren 2011 och vara färdig tidigast under 4:a 
kvartalet 2011. Byggnation beräknas därefter ske fr.o.m. 2012. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
I arbetet med planprogrammet har följande personer med-
verkat: 
Elin Isaksson och Stig Johansson, Näring och Samhällsbygg-
nadsenheten, Claes Clausen, Ing-Marie Tibblin, Lolita Dikanda 
och Linda Kjerfve, Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen, Anna 
Möller, Roland Jonsson och Mattias Lång, Tekniska förvaltning-
en, samt Anna Olausson, Miljöförvaltningen Östra Skaraborg. 

Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen

Claes Waxberg  Ingemar Frid
Planchef   Planarkitekt
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