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Undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan
Planens konsekvenser har bedömts utifrån miljöpåverkan stor, liten eller ingen. Stor 
miljöpåverkan redovisas med ett S, liten med ett L och ingen med ett streck. Checklistan är 
indelad i två delar. Först beskrivs platsen och dess omgivning samt hur den kan komma att 
påverka planområdet, om där finns betydande störningar idag (1). Därefter görs en 
konsekvensanalys för att visa den påverkan och de störningar som kan uppstå som en följd av 
genomförandet av planen (2). Kategorierna från och med Lagenligt skyddad natur till och med 
Hushållning med naturresurser utgör Ekosystemtjänster, och ligger till grund för bedömning om 
kompensationsåtgärder kan bli aktuellt.  

1. Platsen och omgivningens påverkan på planområdet

Befintliga störningar på platsen 
Utsläpp till luft och vatten, vibrationer, buller, risker, farligt gods, radon, markföroreningar, översvämning, 
ljusförhållanden, lokalklimat, störande verksamheter, elektromagnetiska fält osv. 

Den befintliga miljön består huvudsakligen av gräs-, grus-, och konstgräsplaner. Befintliga byggnader 
består av en befintlig idrottshall i nordväst samt klubbhus/kansli och andra mindre komplement till 
idrottsverksamheten, inkl. kylanläggning för isbana, centralt i området mot parken i väster.  

Området avgränsas av väg 40 i söder, Sjumilagatan, Boda återvinningscentral och bostadsområde i 
öster, Bodaskolan i norr och parkområde i väster. 

Uppdragets syfte är att möjliggöra byggnation av ett allaktivitetshus som inkluderar en fullstor 
idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 
allmänheten. Uppdraget ämnar att ta ett helhetsgrepp om Bodavallens idrottsområde med 
målsättningen att skapa förutsättningar för området att utvecklas över tid och ge möjlighet för fler att 
nyttja området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa en helhetslösning 
för trafik och angöring.  

Planområdet kommer att påverkas av buller från Väg 40 och återvinningscentralen, risker kopplade 
till transporter av farligt gods på Väg 40 och risker kopplat till kylanläggningen inom planområdet. 
Det finns inga risker för översvämning kopplat till vattendrag, dock finns lågpunkter inom området 
som riskerar att översvämmas vid nederbörd. (L) 

2. Planens konsekvenser – påverkan på platsen och omgivningen

Stadsbild/Landskapsbild 
Struktur, dominans, helhet eller uppdelat/fragmenterat, skala, synfält. 

Planen har ingen större inverkan på stadsbild eller landskapsbild, då läget är relativt undanskymt och 
ny bebyggelse endast kommer vara synlig från det direkta närområdet. Lokalt kan planen få positiv 
påverkan på stadsbilden under förutsättning att ny bebyggelse utförs med omsorgsfull gestaltning. (L). 

Trafik och kommunikation 
Trafiksituation, trafikmängd och flöden, riksintresse för väg, järnväg, kommunikation. 

Planen har en positiv påverkan på trafiksituationen på platsen genom att gång- och cykeltrafik i högre 
grad separeras från biltrafik och får ökat utrymme.  
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Trafikmängden beräknas öka med cirka 60 fordon i maxtimmen. Cirka 50 fordon bedöms tillföras till 
Bodarondellen som tidvis är hårt belastad. Idag uppskattas att ca 2000 fordon belastar rondellen och 
ett tillskott på 50 fordon bedöms ge ringa effekt på framkomligheten. Väg 40 i anslutning till 
planområdet är riksintresse för kommunikation. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av 
tillkommande trafik (L). 

Säkerhet 
Säkerhet explosionsrisk, farliga transporter, olycksrisk, synergieffekter, elektromagnetiska fält. Verksamheter som 
medför risk för och har skyddsavstånd. 

Området ligger i närheten av transportled för farligt gods och en återvinningscentral. En 
riskutredning har tagits fram som visar att den föreslagna markanvändningen är lämplig under 
förutsättning att rimliga riskreducerande åtgärder mot olyckor med farligt gods vidtas. Föreslagna 
åtgärder har arbetats in i planförslaget. En eventuell brand i återvinningscentralen bedöms inte få 
sådana konsekvenser inom planområdet att åtgärder krävs. 

Inom planområdet finns en kylanläggning med ammoniak. Riskutredningen visar att riskreducerande 
åtgärder för kylanläggningen inte behövs. 

Sammantaget bedöms miljöpåverkan avseende säkerhet vara låg. (L) 

Markmiljö och geologi 
Finns det risk för föroreningar, risk för sättningar ras eller skred. Kan planen medföra skada av geologisk formation, 
sediment, rullstensås, drumlin område, översvämning etcetera. 

Planområdets totalstabilitet bedöms vara betryggande och risk för skred föreligger inte. Det finns 
fyllnadsmassor inom området som motiverar att en översiktlig markmiljöundersökning kan behöva 
göras. Detta kommer göras inför granskning. (-). 

Miljömål som påverkas 
Till exempel god bebyggd miljö, frisk luft, begränsad klimatpåverkan, grundvatten av god kvalitet och så vidare. 

Planförslaget innebär endast mindre förändringar i den fysiska miljön. Miljömålen bedöms därmed 
inte påverkas i någon stor utsträckning. (-) 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten. 

Miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten påverkas inte negativt av planförslaget. (-). 

Lagenligt skyddad natur 

Naturreservat, riksintresse för natur, friluftsliv, natura 2000, biotopskydd, fridlysta arter, strandskydd, och så 
vidare.  
Det finns ingen skyddad natur som påverkas av planförslaget. Trädrader som kan omfattas av 
generellt biotopskydd för allé finns dock inom området. Trädraderna ligger i gällande detaljplan inom 
kvartersmark men föreslås i planförslaget omfattas av användning PARK. Detta bedöms positivt för 
möjligheten att säkerställa att träden bevaras. (L).  
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Biologisk mångfald 
Annan värdefull natur; variation av biotoper och livsmiljöer, t.ex. ekologisk känslighet (mossmarker och våtmarker), 
gamla/grova träd eller höga naturvärden (utan lagskydd). Fragmentering av sammanhängande grönstruktur 
(spridningsvägar)? Påverkas pollinering? 

Det finns ingen annan värdefull natur som påverkas av planförslaget. Hässleholmsparken i väster 
ingår i Länsstyrelsens lövskogsinventering och anges ha naturvärdesklass 3. Området är kuperat och 
trädbevuxet, har höga naturvärden och höga frilufts- och rekreationsvärden samt stadsvärden. Enligt 
Borås Stads grönområdesplan har området klass II, mycket högt värde. Området påverkas inte av 
planförslaget. (-)   

Rekreation och kulturlandskap 
Tillgång/närhet till grönområden med rofyllda naturmiljöer, idrottsaktiviteter, naturpedagogik, och mötesplatser. 
Riksintresse för kulturminnesvård, byggnadsminne eller fornminne. Kulturhistorisk betydelse (historia, identitet, 
religion). 

Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till några ökade störningar eller betydande 
förluster. Det finns inga kända kulturlämningar eller utpekade kulturmiljöer av riksintresse i området. 
(-) 

Planförslaget innebär att befintlig idrottsplats kan utvecklas med fler idrottsaktiviteter och även 
kompletteras med andra aktiviteter. Platsen kan därmed utvecklas till en tryggare mötesplats för fler. 
(S)  

Klimatanpassning 
Platsens förmåga att erbjuda: bullerdämpning, dagvattenhantering, temperaturreglering, vindskydd, skuggbildning, 
solexponering, luftrening, koldioxidinlagring? Medför exploateringen negativa luftströmmar, ökat buller, försämrade 
ljusförhållanden, störande vibrationer, vatten- och luft-föroreningar? 

Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till ökade störningar. Planen har inte negativ 
inverkan på luftkvaliteten, buller, vattenkvaliteten eller andra klimataspekter. (-). 

Hushållning med naturresurser 
Nyttjandet av ändliga naturresurser, till exempel exploatering av oersättlig jordbruksmark? Leder planens 
genomförande till alstring av avfall eller föroreningar? Påverkas platsens förmåga att erbjuda matproduktion (odling 
och biodling) och färskvatten?  

Planen påverkar inte hushållning av naturresurser negativt, och har inte negativ inverkan på 
vattenområden. Avvattning sker till Lillån som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). Dagvatten 
ska tas om hand inom området så att recipienten inte påverkas negativt. (-).  

Sammanfattande bedömning 

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och 
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna 
planbeskrivning. Inom planområdet tillåts användning för idrottsplats, idrottshall, samlingslokal och 
skola. I planbestämmelser begränsas möjligheterna att bygga inom zonen som påverkas av risker 
kopplade till farligt gods.  

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras på grund av 
att planförslaget inte medför några risker eller störningar för omgivningen. De miljö- och hälsofrågor 
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som behöver beaktas bedöms kunna hanteras inom planarbetet genom planens utformning eller 
genom att utredningar tas fram och eventuella åtgärdsförslag arbetas in i planen. Planen medför 
endast mindre förändringar i en miljö som redan är ianspråktagen och bedöms inte få konsekvenser 
utanför det närmaste området.  

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa följande 
frågor i detaljplanen: 

• Risker kopplat till transporter med farligt gods och kylanläggning för isbana.

• Dagvatten/påverkan på MKN

• Översvämning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Sara Aneljung  Helena Rengemo Michaela Kleman 
Planarkitekt  Plankonsult, AL Studio Plan- och bygglovschef 
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