
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljökvalitetsnormer X Parkering medför ökad trafikmängd, men 

bedömningen är att ökningen är marginell, då 

det till stor del handlar om omfördelning.

Miljömål - nationella och regionala X X

Miljömål - lokala

Naturvård

Rörligt friluftsliv

Kulturmiljö

Annat

Växt- och djurliv, hotade arter X

Naturreservat, Natura2000, 

Biotopskydd
X

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband

X Området ligger i redan exploaterat område

Fornminnen

Kulturhistorisk miljö, 

kulturmiljöprogram

Landskapsbild, stadsbild

Fysiska ingrepp, nya element

Skala och sammanhang

Estetik, närmiljö

Tillgänglighet, barriärer X

Aktivitet, lek, friluftsliv X

Grönstruktur, parkmiljö, 

vattenmiljö

X

Strandskydd X

Buller, vibrationer X

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, allergier X Bedöms medföra ringa påverkan.

Ljusförhållanden, ljussken, 

skuggeffekter

X Bedöms medföra ringa påverkan. Ljussken 

från parkeringen kan motverkas.

Strålning, elektromagnetiska fält X

Trafikmiljö, GC-vägar, 

kollektivtrafik, olycksrisk

X Genomförandet av planen medför att 

trafikföringen ses över.

Farligt gods X

Ras och skred

Området är idag enbart en gräsyta som sköts i 

begränsad omfattning. Ett möjliggörande av 

nyanläggning av parkeringsyta kan, med goda 

val av material, medföra ett lyft av stadsbilden.

Riksintressen

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation

X

X

Visuell miljö

Området kan idag användas för lek och ses 

som parkyta, även om användningen inte är 

utformad för det ändamålet.

X

Hälsa, störningsrisker

Säkerhet

Bilaga till detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2)

Checklista för behovsbedömning

Kommentarer

Negativ påverkan Positiv påverkan

Ingen    

påv.

Berörs 

ej

Ökat resande med tåg är positivt för att resa 

mer miljövänligt och tillgängliggörande av 

resecentrum möjliggör sådant resande. 

Marken tas i anspråk för parkering är idag 

gräsyta.

Miljö
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Översvämning X Planförslaget medför goda möjligheter att 

fördröja dagvatten, men parkering innebär 

hårdgörande av idag gräsbeklädd mark.

Markförhållanden, grundläggning, 

sättningar

X

Markföroreningar

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden

Dagvatten X Planförslaget medför goda möjligheter att 

fördröja dagvatten, men parkering innebär 

hårdgörande av idag gräsbeklädd mark.

Befintlig infrastruktur

Markanvändning

Återvinning X

Transport X Möjlighet för transporter till och från området 

är goda.

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning

X Nyanläggande möjliggör skapandet av 

tillgängliga allmänna ytor.

Segregation/ integration X

Barnperspektivet X Yta som idag kan användas för lek tas i 

anspråk för parkeringsändamål. Sjöparken i 

närområdet är bättre för lek.

Framtida exploatering

Översiktsplan X Planförslaget bedöms följa översiktsplanens 

(FÖP Mohedas) intentioner. I FÖP Moheda 

har näraliggande område pekats ut för 

bostäder.

Gällande planer X

Pågående planläggning X

Mellankommunala intressen X

X

Möjliggörandet innebär att parkeringsytor på 

andra platser kan begränsas och miljön runt 

järnvägen är lämplad för trafikändamål.

X

Socialt perspektiv

Bedömning

Övriga planeringsarbeten

Mark och vatten

Utredning pågårX

Sammanfattande bedömning

Ianspråktagandet innebär att gräsbeklädd mark i järnvägsnära läge (och därmed utsatt för mycket störningar) tas i anspråk för 

stationsnära parkering. Totalt sett bedöms parkering vara mer lämpligt.

Krav på redovisning

Mycket liten miljöpåverkan. 

Viss men ej betydande miljöpåverkan Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

SignaturHandläggare Datum

Patrik Karlsson 2016-12-09

Hushållning
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