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Syfte
Syftet med planeringsförutsättningarna är att utreda förutsätt-
ningarna för bostadsbebyggelse i kombination med parkering 
inom planområdet.

Var 
Planområdet är beläget i Skövde centrum och omfattar del av 
fastigheten Skövde 4:305 som ägs av Skövde kommun. Pla-
nområdet avgränsas av fastigheten Kybele 1 (Pingstkyrkan), 
Apollo 1 (SLA-huset), del av Garpaparken, Staketgatan och   
Lögegatan. Planområdet är ca 4 500 kvm.
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Planeringsförutsättningar
Syftet med planområdet följer Programförklaringen för  Skövde 
kommun mandatperiod 2015-2018, samt Vision 2025 för 
Skövde kommun. 

ÖP 2025
I översiktsplanen ÖP 2025, antagen av kommunfullmäktige 
2012-06-18, utpekas planområdet som område för centrum-
bebyggelse (C).

FÖP Centrum
I samrådsförslaget (oktober 2014) till fördjupningen av över-
siktsplanen för centrum, FÖP C, ingår området Diana i förtät-
ningsområde D. Det aktuella planområdet ligger omedelbart 
utanför avgränsningen för stadskärnan. 

I riktlinjerna för förtätningsområde D anges bl a att:

• Garpaparken ingår i huvudstråket för gång- och cykeltrafi k 
samt grönska som sammanbinder stadskärnan med Norr-
malm. Den sammanlänkande effekten bör stärkas inom 
området.

• Garpaparken bör förädlas och få en tydligare parkkaraktär. 

• Ett parkeringshus alternativt parkering i kombination med 
bostäder bör anläggas inom kvarteret Diana utmed Staket-
gatan. Bebyggelsen bör till form och funktion bidra till att 
stärka Staketgatans gaturum.

• Gång- och cykelvägen under Staketgatan vid kvarteret 
Diana ska bevaras som ett stråk ut i Garpaparken.

• I samband med planering för bostadsändamål ska behovet 
och möjligheten att samlokalisera en förskola med bostads-
bebyggelsen studeras.

• Staketgatan har i FÖP C föreslagits ombildas till en 
stadsgata med rumslig stadskaraktär. Gaturummets 

Vy från Lögegatan

Vy från Staketgatan

Längs Staketgatan

Illustration för stadsgata med rumslig stadskaraktär
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sektion ger plats för folkliv på gärna breddade trottoarer 
där utrymme fi nns. Gående och cyklister prioriteras med 
separerade gång- och cykelvägar.

FÖP C tar upp generella riktlinjer för utvecklingen i centrala 
Skövde. Bland annat att stadskärnan har kvar sin tydliga 
rutnätsstruktur från 1760 års stadsplan och att utveckling i 
centrala Skövde ska värna om stadskärnans kvalitéer från 
historiska stadsplaner. Huvudsakligen har centrala Skövde en 
varierad bebyggelse med måttliga hushöjder. Utformning av ny 
bebyggelse i centrala Skövde ska ske med arkitektoniskt och 
gestaltningsmässig kvalité. 

Bostadsstrategiskt program
Enligt Skövde kommuns Bostadsstrategiska program fi nns 
bostadsbebyggelse inom området Diana med i utbyggnads-
ordningen för bostäder - 28 bostäder under åren 2016 - 2019 
(enligt gällande detaljplan).

Energi- och klimatplan
Enligt Skövde kommuns Energi- och klimatplan ska samhälls-
planeringen (delmål G4) bidra till minskad energianvändning 
och minskade utsläpp av växthusgaser. Exempel på åtgärder 
för att nå delmålet är att fl erbostadshuset ansluts till fjärrvärme, 
att detaljplanen förespråkar en förtätning med bostäder inom 
stadskärnan, att planområdet utvecklas för att gynna gång-, 
cykel- och kollektivtrafi k samt en minskning av tunga transporter 
i centrum. 

Miljö
En behovsbedömning ska upprättas för planområdet. 

Illustration till förslaget i planar-
betet DP 588, CH Arkitekter
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Detaljplaner
Planområdet omfattas av detaljplanen DP 588 Kv Diana mm 
som vann laga kraft 2007-07-21. Genomförandetiden som är 
10 år har inte gått ut. Enligt planen fi nns möjligheter att bygga 
bostäder och parkering. Byggrätterna för bostäder medger ett 
punkthus utmed Lögegatan upp till 8 våningar och en byggrätt 
längs Staketgatan upp till 4 våningar. Projektet som låg till 
grunden för detaljplanen avsåg att bygga 26 lgh i punkthuset 
och 8 stadsradhus i 3 våningar samt 3 parkeringsdäck med 
tillsammans 225 bilplatser. Parkeringsdäcket skulle ersätta de 
markparkeringar som låg inom planområdet samt de parke-
ringsplatser som försvann i samband med exploateringen av 
det angränsande kv Motorn. 

Projektet genomfördes inte, byggherren ansåg att projektet inte 
var ekonomiskt genomförbart.

Det intilliggande kvarteret Apollo i öster är planlagt för bostäder, 
kontor och handel i 3 till 4 våningar (DP 331) och bebyggt.

Kvarteret Motorn i väster är planlagt för bostäder i 4 till 6 vå-
ningar (DP 553) och bebyggt.

Norr om området ligger Pingstkyrkan som i ST 203 betecknats 
som samlingslokaler (C).

Bebyggelse
Inom området fi nns ingen befi ntlig bebyggelse förutom en 
transformatorstation för SkövdeNät AB.

Två av parkeringsplatserna inom området används som ladd-
platser för elfordon.

Fastigheten Apollo 1 (SLA-huset) har lokaler (gym) mot väster 
som kräver åtkomst med fordon, tex utryckningsfordon. Den 
tidigare godsmottagningen i källarplanet till SLA-huset har 
byggts om till gymlokaler.

Parkering
Enligt riktlinjerna för parkeringsbehov inom stadskärnan i 
Skövde kommun är bilplatsbehovet 8 pl/ 1000 m2 BTA för bo-
städer. Motsvarande för kontor är 15 pl, butiker, dagligvaror 35 
pl, butiker sällanköpsvaror 25 pl, restaurang 60 pl, bank 25 pl.

Parkeringsnormen för cykel är 2,5 cpl/lgh, kontor 18 cpl/1000 
m2 BTA, butiker 30 cpl/1000 m2 BTA.

I samband med den förra detaljplaneläggningen fanns krav på 
att ersätta de parkeringsplatser som byggdes bort vid exploa-
teringen av kv Motorn samt de ca 70-talet parkeringsplatser 
som fi nns på Diana. I gällande detaljplan ingår att ca 190 par-
keringsplatser inom projektet Diana är avsedda för besökare 
till Skövde centrum.
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Park/Vegetation
Garpaparken ligger norr om området och är en rekreativ oas  
som sammanbinder Norrmalm med Stadskärnan.

I parken fi nns Garpadammen som bl a fyller en viktig funktion 
för stadens dagvattenhantering. 

Enligt FÖP C bör Garpadammen förädlas och få en tydligare 
karaktär.

I området mellan området Diana och Kybele 1 fi nns ca 20-talet  
högväxta träd, bl a almar, lindar och gran. Vid en exploatering   
av området kommer några av de befi ntliga träden att behöva 
tas bort.

Kultur 
Någon känd fast fornlämning fi nns inte inom planområdet.

Planområdet ligger utanför det område av Skövde centrum 
som länsstyrelsen har avgränsat för fast fornlämning och där 
anmälningsplikt för grävningsföretag fi nns. Den norra gränsen 
för detta område går ca 100 m söder om planområdet.

Ny bebyggelse ska anpassas till befi ntlig bebyggelse och 
struktur. 

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes i samband 
med tidigare planläggning  av BGAB, Bygg- och Geokonsult 
och AB i samverkan med Carl Bro AB (406-80, 2006-08-08). I 
undersökningen framförs bl a att: 

”Inom fastigheten Skövde 4:305 består jorden inom den befi nt-
liga parkeringsplatsen samt de lägre delarna av parkmarken 
överst av fyllning, härunder följer torv som inom kvarteret Apollo 
delvis har påträffats ända ner till cirka 7,0 m:s djup (motsva-
rande nivå +131). Härunder följer silt och sand. 

Slänten mot kyrkan bedöms bestå av friktionsjord.”

 ”Grundläggning skall ske på frostskyddad nivå med sulor al-
ternativt förstyvad bottenplatta på naturligt lagrad jord eller väl 
packad fyllning (sedan först allt organiskt material, inklusive 
torv, borttagits).”   

”Som sammanfattning kan man ur geoteknisk synpunkt säga att 
stora delar av tomten är relativt komplicerad. Detta beroende på 
torvförekomsten. Grundläggning kan ej ske över torvens under-
kant. Grundläggning med stödpålar bör utföras av soilexpålar 
eller stålpelare slagna med vibrationshejare. Betongpålning är 
direkt olämpligt.
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Urschaktning av torv och återfyllnad är relativt komplicerat pga. 
svårigheterna att sätta spont och samtidig grundvattensänk-
ning.

Lämpligaste metoden för grundläggning torde vara grävpålning. 
Urschaktning sker inom foderrör vilka sänks ned i samband med 
schaktningen. Härefter gjutes fundament i dessa rör. Alternativt 
användes soilexpålar.

Med ledning av intilliggande undersökningar kan man förmoda 
att berget ligger i nivån+ l 00. Detta innebär att stödpålning med 
stålpålar kommer att stanna på denna nivån. Detta kan använ-
das vid en översiktlig kostnadsbedömning. För noggrannare 
utredningar bör provpålning utföras. Detta även med tanke på 
åverkan på intilliggande områden”.

Föroreningar
Vid den geotekniska undersökningen kontrollerades eventuell 
förekomst av lättfl yktiga petroleumkolväten i jordprovernas
porgas. Inget av jordproverna uppvisade tecken på att några 
föroreningar av lättfl yktiga kolväten förekommer.

Radon
Enligt den geotekniska utredningen uppgår mätvärdena till 50, 
59 resp. 41 kBq/m3 vilket klassas som högradonmark, som lig-
ger i intervallet > 50 kBq/m3, vilket innebär att byggnader ska 
utformas radonsäkra. 

Buller
Krav på inomhusvärden avseende buller för bostäder och 
andra typer av lokaler regleras i Boverkets byggregler BBR. 
Dessa gäller oavsett ljudnivån utomhus. För bostäder gäller 
för närvarande riktvärdet inomhus på 30 dBA ekvivalent nivå 
och 45 dBA maximal nivå.
Riktvärden enligt förordning 2015:216 för trafi kbuller utomhus 
vid bostadsbyggnader som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnad av bostäder.  Utomhus vid fasad 55 dBA (för bostad 
om högst 35 m2 gäller 60 dBA), uteplats i anslutning till bostaden 
50 dBA (ekv) och 70 dBA (max).
Förutsättningar för att göra avsteg från bullerriktvärden anges 
i förordning 2015:216.  

• Minst hälften av bostadsrummen i en bostad bör vara 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden, och 

• Minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 
22.00 och 06.00 vid fasaden.
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• Maximal ljudnivå (70 dBA) vid uteplats tillåts överskridas 
med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 
och 22.00.

I samband med tidigare planläggning utförde Akustikverkstan 
(2007-14) en beräkning av trafi kbullernivåerna vid fasad för 
planförslaget. Beräkningarna visade att bullernivåerna låg över 
riktvärdena för fasader, för ekvivalentnivån var överskridandet 
mellan 0-5 dBA vilket ansågs måttligt och kompenserades med 
bullerdämpande miljöer för alla bostäderna.

Trafi k
Området ska angöras från Lögegatan.

Den befi ntliga gång- och cykelvägen som fi nns i östra delen 
av området  och korsar Staketgatan i tunnel är en förutsättning 
i planen. Cykelstråket sammanbinder de norra stadsdelarna 
med centrum.Cykelstråket ska även knytas till Staketgatans 
gång- och cykelväg via Lögegatan.

Angöring för sophämtning ska beaktas. 

Närmaste hållplatser för kollektivtrafi k ligger på Staketgatan på 
ömse sidor om korsningen med Rådhusgatan.

Trafi kmängden på Staketgatan har inte räknats sedan 1999 
och uppgick då till 6800 fordon/dygn. I bullerutredningen som 
utfördes i samband med upprättandet av gällande detaljplan 
uppskattades trafi kmängden uppgå till 9900 fordon/dygn.

Ledningar
Området ska anslutas till kommunens VA-nät. Spill- och dagvat-
tenledningar fi nns längs fastigheten Apollo 1 samt i Lögegatan 
och genom befi ntligt parkområde söder om Pingstkyrkan. Vat-
tenledning fi nns i Lögegatan. 

Den nordöstra delen av området Diana ligger i en lågpunkt som 
inneburit problem med översvämmande dagvatten för fastighe-
ten Apollo 1. En dagvattenutredning har utförts av Norconsult 
som identifi erat problemen. Åtgärder som bl a öppna diken i 
Garpaparken och skötselanvisningar för rännstensbrunnar har 
genomförts. I projektet ingår att redovisa hur dagvattnet tas 
omhand inom området och redovisa ev lägen för fördröjnings-
magasin för dagvatten. I Skövdes centrala delar är det viktigt 
att dagvattenlösningar utformas med en stadsmässig
karaktär.

Området kan anslutas till SkövdeNät AB som har en transforma-
torstation i norra delen av området. Vattenfall AB och SkövdeNät 

Befi ntliga VA-ledningar

Befi ntliga rättigheter

Befi ntlig fi berkanalisation
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AB har markförlagda högspänningskablar som korsar området 
i gällande parkmark, Se bilden rättigheter. Det fi nns befi ntliga 
elledningar inom området som är tagna ur drift (Vattenfall AB) 
men sanering måste göras i samband med byggnationen.

Telekablar och fi berkanalisation fi nns i Staketgatan och Lö-
gegatan.

Krav på utredningar
Trafi kräkning av Staketgatan och Lögegatans fordonsrörelser.

En uppdaterad bullerutredning ska tas fram för planområdet. 

Det kan komma krav på en arkeologisk undersökning då det 
saknas för planområdet. 

En dagvattenhanteringsplan ska upprättas för planområdet. 

En modell inkl skuggstudie bör tas fram för att visa hur de nya 
byggnaderna påverkar planområdet. 

Slutsats
Sektor samhällsbyggnad bedömer att en detaljplan för Diana 
med syfte att ändra gällande plan, kan upprättas med villkor 
om följande kriterier:

• Ny bebyggelse ska anpassas till befi ntlig bebyggelse och 
struktur. 

• Publik verksamhet är önskvärt i bottenvåningen.  

• Bostadsbebyggelse i kombination med parkering ska inrym-
mas i detaljplanen. Bebyggelsen bör till form och funktion 
bidra till att stärka Staketgatans gaturum.

• I samband med planering för bostadsändamål ska behovet 
och möjligheten att samlokalisera en förskola med bostads-
bebyggelsen studeras.

• Gång- och cykelvägen under Staketgatan vid kvarteret 
Diana ska bevaras som ett stråk ut i Garpaparken.

• Angöring ska ske till Lögegatan.

• Dagvattenhanteringen ska utredas.

• Åtkomst i väster till fastigheten Apollo 1 (SLA-huset).

• I förutsättingarna ingår att parkeringsbehovet ska lösas 
för de befi ntliga ca 70 p-platserna och ersättningen för de 
parkeringsplatser som byggdes bort vid exploateringen 
av kv Motorn inklusive det nya behovet för tillkommande 
bostäder/handel etc.
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Förslaget till detaljplan är förenlig med ÖP 2025 och bedöms 
inte medföra en betydande miljöpåverkan. Eftersom planom-
rådet ligger i centrala Skövde och därmed har ett stort allmänt 
intresse föreslås detaljplanen upprättas med utökat planförfa-
rande.

Sektor samhällsbyggnad 2015-11-23

Linda Tubbin    Inger Holm
Planchef    Fysisk planerare
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Sektor samhällsbyggnad
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