
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanliga frågor och svar för detaljplan för Resecentrum 
Vad kommer att hända på platsen? 
Jernhusen planerar att bygga ut Resecentrum mot Stationsgatan på den plats där det 
idag är cykelparkering och träd. För att ersätta dessa kommer vi att göra om 
parkeringen söder om Resecentrum, för att här få plats med dessa funktioner. 

Dagvattenhanteringen på platsen behöver förbättras och en del VA-ledningar ska 
flyttas. I samband med ovanstående ses både taxizonen och Stationsgatan (den delen 
som inte tidigare gjorts om) över. Norra delen av Stationsgatan gjordes om 2017–2018, 
Hertig Johans gata har i olika etapper gjorts om och under 2019/2020 pågår arbetet med 
den sista etappen mot Stationsgatan samt Kulturhustorget. Den här delen av 
Stationsgatan är den sista pusselbiten mellan dessa projekt. 

Vad kommer hända med bilparkeringen? 
Bilparkeringen söder om Resecentrum kommer att göras om. Det kommer efter 
ombyggnationen att få plats lika många bilar på parkeringen, men på ett mer effektivt 
sätt. Här kommer också den nya cykelparkeringen anläggas och nya träd planteras. 

Vad händer med taxizonen? 
Dagens taxizon är inte helt optimal eftersom den korsar gång- och cykelstråket samt att 
den är bred. Den kommer tas bort och det kommer enligt nuvarande plan skapas 
taxiplatser längs med Stationsgatan istället. 

Vad händer med träden? 
Träden framför Resecentrum kommer tas bort när utbyggnaden sker. Träden vid 
parkeringen mår inte bra och kommer också tas bort. Nya träd planteras främst vid de 
nya parkeringsytorna för cykel och bil. 

Vad händer med fontänen? 
Fontänen föreslås att flyttas, då ytan runt Resecentrum behövs för andra funktioner. I 
nuläget utgör den ett, då den skvätter på förbipasserande samt att driften är kostsam. 

Vem har beslutat att projektet ska genomföras och när gjordes det? 
Beslut om att genomföra projektet fattades redan när budgeten för 2014 antogs. Sedan 
fattade kommunfullmäktige år 2016 beslut om att anta FÖP C (fördjupad översiktsplan 
för centrala Skövde), som går in mer i detalj på vad som borde ske på platsen. 
Planbesked fattades av planchefen i september 2019. Slutligen fattades beslut om 
uppdrag för detaljplan av kommunstyrelsen i november 2019. 

Hur kan jag påverka beslutet? 
Det som nu pågår är arbetet med att ta fram en detaljplan som möjliggör den 
utbyggnad som Jernhusen planerar samt de förändringar som kommer ske på de 
offentliga ytorna runt om. Under två skeden ställs detaljplanen ut offentligt; under 
samråd och under granskning. Då kan vem som helst lämna in ett formellt skriftligt 
yttrande. 


