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Översikt och programområde 

Behovsbedömning 

Förslag 

Genomförandet av planförslaget bedöms med stöd av nedanstående inte medföra 

någon betydande miljöpåverkan varför något behov av miljöbedömning inte före-

ligger. 

 

Behovsbedömning av planer 

Kommunen ska enligt miljöbalken genomföra en miljöbedömning för alla detalj-

planer och planprogram 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 ska en miljöbedömning göras och resultatet 

redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. 



    2 

Planens syfte och mål 

Planprogrammets syfte är att översiktlig utreda förutsättningar och visa på visio-

ner för utveckling mot en mer blandad bebyggelse inom Mossagården, kv Städet 

samt Norrmalms handels- och verksamhetsområde. 

 

Målet med planprogrammet är att utifrån riktlinjer och mål i kommunala styrdo-

kument ta fram ett samlat underlag för den fysiska planeringen av Mossagården 

samt Norrmalms handels- och verksamhetsområde.  

Planprogrammet ska beskriva förutsättningarna för att omvandla området från ett 

renodlat handels-, industri- och verksamhetsområde mot en mer blandad stadsdel 

med bostäder, service, handel, parker, torg och gröna stråk mm – en blandstad.  

Planen  

Byggnadsnämnden gav 2013-10-17 § 174 Samhällsbyggnadsförvaltningen i upp-

drag att ta fram ett planprogram för Norrmalms handels- och verksamhetsområde. 
 

Programområdet omfattar ett tidigare industriområde som gradvis under de senas-

te 20 åren utvecklats mot mer handel, företrädesvis i norr där köpcentrat Elins Es-

planad är lokaliserat.  
 

Skövde kommun och de större fastighetsägarna inom området ser en fortsatt stor 

potential att utveckla området med mer blandade funktioner som kan stärka stads-

delen Norrmalm. Området har ett strategiskt läge mitt i Skövde med ca 1,5 km till 

Skövdes stadskärna. Här finns många arbetsplatser och inom 10 minuters gångav-

stånd bor runt 6000 människor i 3300 bostäder. Området bedöms ha en stor poten-

tial att utvecklas till en stark nod som länkar samman Norrmalm med de omgi-

vande stadsdelarna Havstena/Käpplunda och Rosenhaga.  

Genom att bygga vidare på befintlig kvarterstruktur kan övergripande mål om en 

hållbar utveckling utan att ta ny mark i anspråk realiseras. Kvartersstrukturen har 

en inbyggd flexibilitet som medför möjligheter att etappvis utveckla området över 

tiden utifrån framtida önskemål om innehåll. 

Två tidsperspektiv 

I planprogrammet studeras områdets möjliga utveckling utifrån två tidsperspektiv. 

Ett kortare till år 2020 utifrån några konkreta förfrågningar från fastighetsägare 

mm samt ett mer visionärt som beskriver en möjlig önskvärd utveckling fram till 

år 2040.  

1) Målbild 2020 

Expansion av handelsytor om ca 10.000 m
2
, främst för Elins Esplanad.  

Etablering av friskola (åk F-6) om ca 350 elever i f.d. Ahsells lokaler. 

Omvandling av kvarteret Städet och f.d. koloniområdet vid Mossagården till ett 

kvarter med ca 150-250 bostäder med möjlighet till handel i bottenplanet, en 

förskola om ca 5 avdelning samt en utveckling av en mindre park i övergången 

till befintlig bostadsbebyggelse längs Henrik Gjutares gata.  

Därtill en möjlig gradvis utveckling av dagens verksamheter i resterande delar 

av programområdet mot mer handel och allmän service. 
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2) Visionsbild 2040 

Visionsbilden avser visa på möjligheter för etappvis utveckling av området till 

en mer integrerad blandstad med fler och tydligare kopplingar till omgivande 

stadsdelar.  Uppemot 400-500 nya bostäder (främst i kvarteret Hammaren), 

samt ca 20.000 m
2
 mer handel, allmän service och andra verksamheter bedöms 

kunna rymmas i visionsbilden. 

 

  
 

Målbild 2020 samt Visionsbild 2040 för utvecklingen av programområdet   

 

En viktig förutsättning i visionsbilden är att man bryter upp de djupa kvarteren 

inom kvarteret Hammaren, genom att anlägga ett nytt nord-sydligt förbindelse-

stråk mellan Rådmansgatan och Köpmannagatan där stråket landar i ny viktig 

mål/knutpunkt vid Elins Esplanad. Stråket blir en viktig länk i det övergripande 

gång- och cykelvägnätet och utformas så att den endast fungerar som en lokal till-

fartsgata för motorfordon. 
 

Områdets karaktär bedöms ge stort utrymme för en variation av exploateringsgra-

der, höjder och utformning av ny bebyggelse inom och mellan de olika framtida 

kvarteren. 
 

Vid en förtätning likt den som föreslås med många nya lägenhetsboenden är det 

mycket viktigt att de grönytor som redan finns i och inom närområdet bevaras och 

utvecklas. Därför föreslås stora delar av det tidigare koloniområdet i Mossagården 

behållas och utvecklas till en tydligare gestaltad park, eventuellt med inslag av 

öppna dagvattenlösningar. Den stora grönytan i nordöst som ligger mellan Norr-

malms villabebyggelse och Storegården är mycket viktig att bevara som närrekre-

ationsområde för nuvarande och framtida innevånare och verksamma i området. 

Den tidigare banvallen, idag gång- och cykelväg, i östra plangränsen har stor möj-

lighet att utvecklas till ett nästintill bilfri, och ganska bullerfritt, kombinerat gång-, 

cykel- och parkstråk som förbinder den Storegårdsparken med Mossagården. 
 

Dagens gång- och cykelvägnät från programområdet bedöms i huvudsak vara väl 

utbyggd mot söder och öster medan kopplingar mot norr och väster är sämre. 

Planprogrammet ska studera hur dessa kopplingar kan förbättras.  

Kollektivtrafiken föreslås i huvudsak ha de sträckningar genom området som 

finns idag, men ska ges större prioritet. Den föreslagna exploateringen medför på 

sikt ett väsentligt större underlag vilket borde medföra utrymme för ökad turtäthet. 
 



    4 

Trafikkonsulten Ramböll har översiktligt studerat effekterna av de två tidsper-

spektiven. För att fördela trafiken bättre och för att avlasta befintliga tillfarten till 

området från Vadsbovägen, Nolhagavägen och Gustav Adolfsgatan, så föreslås en 

ny koppling med Vadsbovägen i Köpmannagatans förlängning. Några nya eller 

utökade kopplingar för fordonstrafik österut mot Norrmalms bostadsområden fö-

reslås inte. Se vidare under rubriken Påverkan – Trafik och trafikbuller sidan 7. 

Platsen 

 
 

Programområdet 

 

Programområdet berör kvarteren Släggan, Hammaren, Städet, Försäljaren, Köp-

mannen samt Mossagården. Området gränsar i norr till Nolhagavägen, i öster till 

bostadsområden på Norrmalm, i väster till Vadsbovägen samt i söder till bostads-

bebyggelse längs Henrik Gjutares gata. 

 

Området för planprogrammet är ca 27 ha stort och beläget i nordvästra Norrmalm 

ca 1,5 km norr om Skövde centrum. Området utgörs idag till största delen av ett 

befintligt handels- och verksamhetsområde. I den sydligaste delen ligger ett obe-

byggt f.d. koloniområde (Mossagården). Området är relativt plant, +154 m till 

+153 m, mellan Köpmannagatan och Rådmansgatan. Från Köpmannagatan sluttar 

området norrut ner till +147 m mot Nolhagavägen. Från Rådmansgatan sluttar 

området svagt söderut ner till Mossagården som ligger på +151,5 m. 
 



    5 

I pågående arbete med framtagande av en grönplan för centrala delarna av Skövde 

har det tidigare koloniområdet i Mossagården identifierats som en värdefull grön-

yta som har en stor potential att utvecklas till en park med olika karaktärer. Mos-

sagården är det enda större grönytan i denna del av Norrmalm och har idag myck-

et bostäder i söder och öster. Den gamla banvallen som löper genom Mossagården 

bedöms vara mycket viktig för att sammanlänka Norrmalms gröna ytor. Planom-

rådet innehåller i övrigt inga dokumenterade naturvärden. 
 

De geotekniska förutsättningarna bedöms vara goda. Enligt SGU:s översiktliga 

kartering består berggrunden av sandsten. En geoteknisk utredning från 1996 för 

den norra delen (Elins Esplanad) anger att det under ytskiktet finns grusig siltig 

sand skiktad med siltig sand till minst 3-4 meters djup. Grundvattenytan ligger 

djupare än 5 meter ner och jordarna bedöms vara självdränerande. Både SGU:s 

översikt och den geotekniska utredningen visar på att gammastrålningen är hög, 

över 30 µR/h, vilket medför krav på att byggnader ska utföras radonsäkra. 

Fördjupade geotekniska studier föreslås ske under kommande detaljplanearbeten. 
 

Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (Fornsök) så finns en övrig kul-

turhistorisk lämning i form av en fossil åker norr om Elins Esplanad. En fossil 

åker är en varaktigt övergiven åkermark, formad genom äldre tiders brukningsme-

toder. Idag är dock platsen utfylld och utgörs av parkering till Elins Esplanad.  
 

Inom programområdet finns ingen dokumenterad kulturhistorisk värdefull bebyg-

gelse. 

 

Planområdet berörs inte av några riksintressen eller Natura 2000-områden. 

 

Befintliga VA- och dagvattenledningar finns huvudsakligen i områdets gator.  

Om dessa har tillräcklig kapacitet för att klara ökad exploatering kommer att stu-

deras översiktligt i planprogrammet och mer detaljerat i kommande detaljplaner.  

 

Fordonstrafik angör idag programområ-

det huvudsakligen från tre platser. Mot 

Nolhagavägen i den norra delen via en 

signalreglerad korsning. Mot Vadsbovä-

gen via en cirkulationsplats i sydväst 

samt mot Gustav Adolfs gata i söder via 

en väjningspliktig T-korsning. Därtill kan 

man även nå området öster ifrån Norr-

malms villaområden via Rådmansgatan. 

Vadsbovägen är en genomfart och in-

fartsväg till Skövde och är tillsammans 

med väg 26 den viktigaste vägen för tra-

fik i nord/sydlig riktning genom staden. 
 

I bild till höger anges aktuella trafik-

mängder under ett vardagsmedeldygn 

(VDT) uppmätta under våren 2014.   
 Trafikmätningar utförda våren 2014 
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Programområdet nås via gång- och cy-

kelvägar som dels löper parallellt med 

Gustav Adolfs gata och dels mellan Östra 

Norrmalm och anslutande bostadsområ-

den i öster. Mot stadsdelarna öster och 

söder om Norrmalm erbjuder området 

bättre tillgänglighet för gång- och cykel-

trafikanter jämfört med stadsdelarna väs-

ter och norr om Norrmalm där passager-

na över Vadsbovägen och Nolhagavägen 

sker planskilt på sammantaget tre platser.    

 Gång- och cykelvägar (Trafikplan 2011) 
 

Programområdet är väl försörjt med kollektivtrafik. Stadstrafikens linje 6 trafike-

rar Norrmalm och angör hållplatserna Elins Esplanad och Rådmansgatan på Gus-

tav Adolfs gata med halvtimmestrafik under dagtid. På Vadsbovägen trafikerar 

linje 3 och 13 hållplatsen Norrmalms köpcentrum som också trafikeras av linje 

500, 505, 610 och 613. Nolhagavägen trafikeras av linje 4 och 6, vilka angör håll-

platsen Försäljaren strax öster om korsningen Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen. 
 

Programområdet berörs av två delavrinningsområden. Norr om Köpmannagatan 

sker huvudsaklig avvattning österut i kulverterade och öppna vattensystem via 

södra Stallsiken och Troendtorp till Ösan. Söder om Köpmannagatan sker avvatt-

ningen åt sydöst i kulverterade system till Mörkebäcken och österut via Öster-

malm/Aspelund till Ömboån. Det senare området, som berör en stor del av centra-

la Skövde, har idag en mycket hög belastning. För att klara framtida klimatföränd-

ringar med ökade nederbördsmängder som följd ska planprogrammet studera möj-

ligheten att inom delar av det tidigare koloniområdet Mossagården anlägga en öp-

pen dagvattenanläggning som kan hjälpa till att avlasta befintligt ledningsnät sö-

derut mot Mörkebäcken. Möjligheterna till fördröjning av dagvatten inom pro-

gramområdet är generellt goda då marken huvudsakligen består av grusig siltig 

sand.  

Gällande planer 

Översiktsplan 2025 anger handel som föreslagen markanvändning för hela pro-

gramområdet, undantaget kv. Städet och Mossagården där nya bostäder föreslås.  
 

Planområdet berörs av totalt av 8 detaljplaner (DP 586, DP 446, DP 487, DP 557, 

DP 528, ST53, ST 280, ST 287). Där ändamålet på kvartersmark norr om Köp-

mannagatan huvudsakligen är Handel och Handel/Kontor. Inom kvartersmark sö-

der om Köpmannagatan är ändamålet Industri, Småindustri samt Mark för koloni-

trädgårdsändamål (Mossagården). 

Inom programområdet finns därtill fyra äldre tomtindelningar, Ti 9:22, Ti 7:67 

inom kv. Städet, Ti 5:66 inom kv. Släggan samt Ti 194 inom kv Hammaren. 
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Påverkan  

Handel 

Skövde kommun har låtit konsulten NIRAS ta fram en handelsutredning som vi-

sar på den långsiktiga potentialen för Skövdes detaljhandel. Utredningen sträcker 

sig fram till år 2020 med utblickar fram emot år 2025. Till år 2020 visar utred-

ningen att utrymme finns för att handeln inom Norrmalm, i huvudsak genom ut-

byggnad av Elins Esplanad, kan öka med 7.000 m
2
 handelsyta, vilket motsvarar ca 

10.000 m
2
 total lokalyta. Utredningen visar att det parallellt med detta även finns 

utrymme för handeln i stadskärnan att växa förutsatt att man gör satsningar på 

gemensamma öppettider, utökade evenemang, samt förtätning av butiker och re-

stauranger genom omvandling av befintliga lokaler mm. 

Trafik och trafikbuller 

Trafikkonsulten Ramböll har på uppdrag av Skövde kommun i en trafikutredning 

för Planprogrammet översiktligt studerat konsekvenserna för 5 olika alternativ för 

framtida trafik- och gatustrukturen till och genom programområdet; alternativ 1A, 

1B, 2A, 2B och 3. I tre av alternativen (1A, 2A, 3) studeras en ny koppling till 

Vadsbovägen i Köpmannagatans förlängning. En redovisning av de olika alterna-

tiven och en sammanfattning av utredningen ska ingå planprogrammet. Trafikut-

redningen ska i sin helhet utgöra en bilaga till planprogrammet. 
 

Sammantaget för alla trafikslag (bil, gång/cykel och kollektivtrafik) förordar tra-

fikutredningen alternativ 2A.  I alternativ 2A förslås en ny koppling mellan Vads-

bovägen i Köpmannagatans förlängning. Gustav Adolfs gata trafikeras i sin helhet 

även fortsättningsvis av gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Biltrafiken är 

dock endast tillåten på Gustav Adolfs gata söder om Köpmannagatan. Norrut hän-

visas biltrafiken till Köpmannagatan och vidare öster om Elins Esplanad, se bild 

nedan. 
 

 
 

Trafikalternativ 2A 
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Alternativ 2A förordas eftersom det är det 

väg- och trafiknätsalternativ som både ger 

positiva effekter på biltrafikens trafikarbe-

te och tid i köer. Samtidigt innebär alterna-

tivet att övriga trafikslag, framförallt gång-

/cykeltrafik och buss, ges förutsättningar 

för en positiv utveckling. Det gäller sär-

skilt vid området kring Elins Esplanad. 

Kollektivtrafikens lokalisering och närhet 

till entréerna på Elins Esplanad är viktig 

för att förstärka kollektivtrafikens status 

och attraktivitet. Ny koppling för gång-

/cykeltrafik mot nordväst förordas. 
 

I bilden till höger redovisas skillnaden i 

trafikflöde år 2020 för maxtimmen fredag 

eftermiddag för alt 2A och ett framräknat 

0-alternativ. 

 
 

Jämförelse i trafikflöde (maxtimme fre em) 

mellan alt 2A och framräknat 0-alternativ  

år 2020. (grönt=reducering, rött=ökning) 
  

Alternativ 2A med en ny koppling till Vadsbovägen medför att dagens huvudin-

farter till programområdet, liksom den södra delen av Gustav Adolfsgatan, får be-

tydligt mindre trafikflöden än om ingen ny koppling skapas. 

 

Ramböll har på uppdrag av Skövde kommun under våren 2014 tagit fram en tra-

fikbullerkartering för Skövde stad. Denna visar på bullersituationen utifrån dagens 

trafiksituation och aktuella trafikflöden fördelat på ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer. I ett utsnitt av denna redovisas situationen för programområdet nedan. 
 

  
 

Utsnitt ur trafikbullerkartering från 2014.  

Ekvivalent nivåer (t.v.) – Riktvärdet för bostäder 55 dBA ligger i snittet gul-orange färgmarkering. 

Maximala nivåer (t.h.) – Riktvärdet för bostäder 70 dBA ligger i snittet gul-orange färgmarkering.  
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Av trafikbullerkarteringen framgår att gränsen för riktvärde för ekvivalent buller-

nivå gentemot bostäder (55 dBA) går mellan 15 – 50 meter in på kvartersmarken 

längs Gustavs Adolfsgata vilken är den mest trafikerade gatan i programområdet. 

Motsvarande gräns för riktvärde avseende maximal bullernivå (70 dBA) går mel-

lan 15 -30 meter in på kvartersmarken. Av trafikutredningen rekommenderade 

alternativ 2A vet vi att trafikflödena kommer att minska längs den södra delen av 

Gustav Adolfsgata och därmed även trafikbullret. 

Genom att placera de föreslagna nya bostäderna i en kvartersform som sluter sig 

mot Gustav Adolfsgata bedöms det finnas goda möjligheter att skapa en ljuddäm-

pad gårdssida. Boverkets avstegsfall från riktlinjerna bedöms vara tillämpliga då 

det rör sig om ny kvartersbebyggelse med ett bra kollektivtrafikläge och närhet till 

service, arbetsplatser och centrumfunktioner. 

 

Markföroreningar 

Det finns ett tio-tal fastigheter inom programområdet som har eller har haft en 

markanvändning som medför att fastigheten potentiellt kan vara förorenad, se bild 

och sammanställning nedan. Därtill kan ev. en oljefylld elkabel ligga i den f.d. 

banvallen som löper längs programområdet östra och södra gräns. 

 

Fastighets- 

beteckning 

Klass- 

ning 

Beskrivning 

 

 

Städet 10, 11 B2 Oljedepå 

Städet 6 B3 Grafisk industri 

Släggan 20 B2 

Kemtvätt - med lösningsme-

del 

Släggan 6 B3 

Bilvårdsanläggning. bilverk-

stad samt åkerier 

Släggan 14  B2 

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel 

Släggan 14 R2 

Kemtvätt - med lösningsme-

del 

Hammaren 

16 B3 

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel 

Hammaren 

14 B2 Drivmedelshantering 

Köpmannen 

3 B2 Industrideponier 

Försäljaren 1 B3 

Bilvårdsanläggning. bilverk-

stad samt åkerier 

Försäljaren 3 B2 Drivmedelshantering 

 

Fastigheterna Städet 10-11 har sanerats och kan användas för mindre känslig 

markanvändning (MKM). Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) konstaterar att 

kvarvarande förorening för vissa ämnen är högre än vad som är lämpligt för 

känslig markanvändning (KM).  Detta innebär att när nu markanvändningen 

föreslås ändras till KM, i detta fall för bostäder/skola, kan dels en kontroll av föro-

reningssituationen mot gällande riktvärden för föroreningarna i fråga och dels en 

eventuell kontroll av föroreningarnas spridning, behöva utföras innan markan-

vändningen ändras. Denna utredning/undersökning ska genomföras senast under 
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kommande detaljplanearbete för fastigheterna. Resultatet av denna får visa om det 

blir aktuellt med en kompletterande sanering. 

 

Även för övriga fastigheter ska det, senast under detaljplanearbetet, utredas om 

tidigare användning av fastigheten kan medföra att fastigheten potentiellt kan vara 

förorenad och om utredning av markförorening ska utföras.  

 

Övriga störningar och hantering av gällande detaljplaners inriktning 

Planprogrammet har en relativt lång tidshorisont (5-25 år) och dagens användning 

kan med stöd av gällande detaljplaner tänkas att i något fall komma ändras innan 

det blir aktuellt med att upprätta detaljplaner för den inriktning som planpro-

grammet föreslår. 
 

För stora delar av programområdet (kv Hammaren, kv Städet samt kv Släggan) 

gäller idag en äldre stads-/detaljplan (ST53) från 1946 där tillåten markanvänd-

ning är industri eller småindustri. Genomförandetiden för den gamla stadsplanen 

har gått ut och pågående verksamheter inom kvarteren har också gradvis under de 

senaste 20 åren ändrats till att idag huvudsakligen innefatta handel, kontor, service 

och lager. Det återstår idag mycket lite verksamhet inom programområdet som 

kan beskrivas vara av industriell karaktär. Samhällsbyggnadsförvaltningen före-

slår att ev. störningar från dessa ska konsekvensbeskrivas vid framtida detaljplan-

läggningen av varje specifikt delområde. Vid behov kan då även den tillåtna 

markanvändningen i angränsande kvarters komma att ändras. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser därtill vid en eventuell förfrågan om bygg-

lov för etablering av ny industriverksamhet inom programområdet att utnyttja 

möjligheten som PBL 9 kap 28 § ger att besluta om anstånd med avgörandet om 

lov till dess att en ny detaljplan för området tagits fram. Utgångspunkterna för det-

ta planarbete ska då ta stöd i planprogrammets inriktning mot målet att skapa en 

stadsdel med blandade funktioner såsom bostäder, service, handel, parker mm, där 

inte någon ny industriverksamhet ryms. 

 

Miljökvalitetsnormer mm 

Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas för planområdet. 

 

Den direkta eller indirekta inverkan på den omgivande miljön (mark, vatten, luft, 

vegetation m.m.) bedöms totalt sett vara begränsad. 
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Samlad bedömning 

Med stöd av ovan görs bedömningen att ett genomförande av intentionerna i plan-

programmet och kommande detaljplaners genomförande inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan.  

 

Bedömningen har skett mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 34 § Plan- och 

Bygglagen, 6 kap. 11 § Miljöbalken och enligt kriterierna i bilagorna 2 och 4 till 

MKB-förordningen (SFS 1998:905). Förslaget medger visserligen en ökning av 

handelsverksamheten med inslag av bostäder men på platsen finns redan idag 

handel av stor omfattning och förslaget bedöms skapa förutsättningar för mer 

funktionella och bättre integrerade verksamheter. De större konsekvenser som för-

slaget ger upphov till såsom ökad trafik, buller, handel etc. beskrivs kortfattat 

ovan och kommer redovisas mer utförligt i planprogrammet. 

 

Samråd med Länsstyrelsen 

Behovsbedömningen har stämts av med Länsstyrelsen 2014-06-25 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-09-02 

 

 

 

 

Eva Darolf Linnros   Ingemar Frid 

Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 


