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FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås med stöd av detta 
granskningsutlåtande antaga detaljplaneförslaget 
för Östra kv. Tegelbruket.

HUR SAMRÅDET OCH GRANSKNINGEN 
HAR BEDRIVITS

DETALJPLANESAMRÅD 

26/9 - 24/10 - 2022
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-13 § 188/21 att 
ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta  
förslag till detaljplan för Östra kv. Tegelbruket. Kom-
munstyrelsen beslutar därefter 2022-06-07 § 114/22 
att utöka planområdet för Östra kv. Tegelbruket med 
kvarter för parkeringshus.

Samråd pågick mellan den 26/9 - 24/10, 2022. Inbju-
dan skickades ut med post den 23/9 till fastighetsä-
gare enligt upprättad fastighetsförteckning, daterad 
2022-09-20. Kungörelse om samråd utsändes sam-
tidigt via e-post till berörda kommunala nämnder, 
sektorer, råd och bolag samt till övriga remissin-
stanser enligt matrisen till höger. Kungörelse kring 
samrådet och inbjudan till ett öppet samrådsmöte 
den 4/10 anslogs på kommunens anslagstavla och 
infördes även den 26/9 i SLA. 

För en redogörelse över inkomna synpunkter från 
detaljplanesamrådet se särskild samrådsredogö-
relse upprättad 2022-12-05.

GRANSKNING AV DETALJPLAN 

12/12, 2022 - 9/1 - 2023
Granskningstiden har pågått mellan den 12/12, 
2022 - 9/1, 2023. Detaljplanens handlingar har under 
denna period visats i stadshusets entréplan, samt 
på Skövde kommuns hemsida. Sista datum för att 
lämna synpunkter har varit den 9/1 2023. 

Underrättelse skickades ut med post den 9/12 till 
fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteck-
ning daterad 2022-12-02, samt via e-post till berörda 
kommunala nämnder, förvaltningar och bolag samt 
övriga remissinstanser som kunde ha intresse av 
förslaget. 

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas till höger.

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndighe-
ten i Skövde x

Kommunala  
nämnder och bolag

Kultur- & fritidsnämnd

Barn- & utbildningsnämnd x

Servicenämnd x

Vård- & omsorgsnämnd

Skövde Energi  (värme)

Skövde Energi  (elnät)

Skövde stadsnät (opto)

Avfall & Återvinning Skara-
borg (A&ÅS)

Miljönämnden Östra Ska-
raborg (MÖN) x

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Kommunala råd
Brottsförebyggande råd

Pensionärsrådet

Rådet för funktionshinder-
frågor

Övriga  
remissinstanser

Försvarsmakten

Luftfartsverket

Naturskyddsföreningen i 
Skövde

Näringslivsforum i Skövde

Polismyndigheten

Skanova

Skövde hembygdsför.

Trafikverket x

Västtrafik AB x

Hyresgärstföreningen

Postnord

Fastghetsägarna

Förvaltniningen för kultur-
utveckling (VGR) x

Västergötlands  
museum x

Sakägare
Övriga 1

Sammanräkning 3 8



INKOMNA YTTRANDEN OCH 
BEMÖTANDEN 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skri-
velser med anmärkning, synpunkt och/eller erin-
ran. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i 
kursiv stil. Sektor samhällsbyggnads bemötande av 
skrivelserna markeras med grå ruta. 

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhål-
landen att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv till bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både 
MB kap 3 och 4)

• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 

kap, luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande be-

stämmelser (MB 7 kap)
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa 

och säkerhet eller till risken för olyckor, över-
svämning eller erosion (buller, strålning, risk 
för olyckor, översvämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen 

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att 
tillföra.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde
Tidigare synpunkter från samrådet har hanterats. 
Inget ytterligare att erinra. 

KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH KOMMU-
NALFÖRBUND

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra 
mot förslaget men påtalar med anledning av om-
rådets framtida utveckling att vikten av att kunna 
möte områdets behov av kommunal service i form 
av utbildning och barnomsorg inkluderas i fortsatt 
planering.

Bemötande och kommentarer:

Barn- och utbildningsnämnden framförde samma 
yttrande i samrådsskedet och sektor samhälls-
byggnad bemöttande är fortsatt detsamma. Sektor 
barn- och utbildning har representanter som med-
verkar i projektet Skövde Science City. Projektet 
har tillsvidare reserverat platser för både förskola 
och grundskolor inom den nya stadsdelen. Se vi-
dare bemötande i samrådsredogörelsen.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
 Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter 
än de som delgetts i tidigare yttranden i ärendet.

Bemötande och kommentarer:

Sektor samhällsbyggnads bemötande av RÖS ytt-
rande under samrådet kring tillgängligheten för 
räddningstjänstens fordon och önskemål om tidiga 
kontakter med RÖS i planerings-/bygglovsproces-
sen framgår av samrådsredogörelsen.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Västtrafik AB 
Kommunen har tagit hänsyn till våra tidigare syn-
punkter och justerat en del texter i planbeskriv-
ningen enligt vårt önskemål. Vi har inga ytterligare 
synpunkter på detaljplanen. 

Västtrafik önskar vara fortsatt aktivt delaktiga i 
planeringen av Skövde Science City och kollektiv-
trafikens behov av gatuinfrastruktur och hållplatser.

3 (9) Detaljplan för Östra kv. Tegelbruket - Granskningsutlåtande

2023-02-22



Omvandlingen av området kring Xenia-huset be-
skrivs i gällande detaljplan för Bostället 23-24 mm 
från 2020. Detaljplanen anger bl.a. varsamhets-
bestämmelser för Xenia-huset och en placering 
av nya byggrätter som medverkar till en övergång 
från det rådande öppna byggnadsätt till en kvar-
tersbebyggelse vilken i sin tur ansluter till den 
kvartersstad som föreslås för Skövde Science City. 

Påverkan av omvandlingen av Mariesjö på Bou-
lognerskogen, kv Vårlöken och Forsbergs äng (alla 
söder om Hjovägen) samt på stadsbilden i stort 
beskrivs i planprogrammet för Mariesjö från 2020 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Av 
dessa dokument framgår att stadsbilden inom 
Mariesjö helt kommer att förändras från ett öppet 
verksamhetsområde med industrigator som helt 
saknar rumsbildning till en tät kvartersstad med 
blandat innehåll av bostäder, kontor och service-
funktioner. Den bärande stadsbyggnadsidén om 
att skapa en tydlig kvartersstruktur, snarare än att 
bygga höga fristående hus, bedöms minska påver-
kan på övriga delar av Skövde. Se även yttrande 
från Västergötlands museum, nedan.

Västergötlands museum 
Med hänvisning till PBL 2 kap 6 § om att bebyggelse 
och byggnadsverk ska "utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan"  har Västergötlands museum lämnat 
nedan yttrande.
Planområdet utgörs idag av till största delen 
hårdgjorda ytor där stads- och landskapsbilden i 
allt väsentligt skulle förbättras av genomförandet 
av aktuellt planförslag. Genom att exploatera de 
ytor som idag utgör outnyttjade mellanrum på 
industrimark kan man bidra till att skapa ett mer 
sammanhängande stadsrum där nya rekreations-
områden, stråk och mötesplatser uppstår. Förslaget 
till tillkommande kvarter är väl genomarbetat och 
har en hög gestaltningsmässig ambition. De tillkom-
mande byggnadsvolymerna visar prov på en lekfull 
och karaktärsskapande arkitektur som har en rik 
variation i såväl form, materialbearbetning som till 
dess färgsättning. Därtill är friytor och gröna stråk 
inkorporerade i en annars relativt tät stadsbild, 
vilket bidrar till att skapa en mer organisk helhet. 
Västergötlands museum har således inget att erinra 
mot genomförandet av föreslagen detaljplan.

Bemötande och kommentarer:

Sektor samhällsbyggnad avser att hålla Västtrafik 
uppdaterad kring planeringen av Skövde Science 
City och samråda kring Västtrafiks behov.

VGR Förvaltningen för kulturutveckling 
Förvaltningen har 2019 yttrat sig angående planpro-
gram för Mariesjö och 2022 angående detaljplan för 
Västra kv Tegelbruket. Förvaltningen för kulturut-
veckling vill nu framföra följande synpunkter.

Västergötlands museum/Västarvet har i samverkan 
med kommunen utarbetat ett underlag till kultur-
miljöprogram för Skövde kommun. Åren 2009-11 
genomfördes arbetet med att uppdatera äldre 
kulturmiljöunderlag för centralorten och ett stort 
antal nya kulturmiljöer uppmärksammades. Urvalet 
presenterades år 2011 i en rapport. År 2017 publi-
cerades boken ”Skövde kulturmiljöer”, som bygger 
på underlaget till kulturmiljöprogram.

Ingen kulturmiljö i stadsdelen Mariesjö uppmärk-
sammades i underlaget till kulturmiljöprogram, 
främst beroende på att området inte uppvisade en 
tillräckligt sammanhållen och enhetlig karaktär.         
I stadsdelen uppmärksammades emellertid några 
enstaka objekt, bl.a. Ringaren 5 och Skövde 5:193. 
I planprogrammet 2019 lyftes även Mariesjös tegel-
ugn och Xenia-huset som kulturhistoriskt värdefulla 
och planeras därför bevaras i den stadsdel som 
planeras.

Även om inte något kulturhistoriskt värdefullt 
byggnadsobjekt eller någon uppmärksammad kul-
turmiljö ligger inom området för detaljplanen för 
Östra kv Tegelbruket är det enligt Förvaltningen för 
kulturutveckling viktigt att beakta hur närliggande 
värdefulla byggnadsobjekt eller kulturmiljöer, 
såsom Xenia-huset, Mariesjös tegelugn, Boulog-
nerskogen, kvarteret Vårlöken och Forsbergs äng, 
påverkas, liksom stadsbilden i stort.

Bemötande och kommentarer:

Omvandlingen av området kring Mariesjös tegel-
ugn beskrivs i förslag till detaljplan för Västra kv. 
Tegelbruket. VGR yttrade sig positiv i samrådsske-
det av den detaljplanen och angav att de nya bygg-
nader som planen möjliggör endast i mindre grad 
påverkar upplevelsen av den gamla tegelugnen.
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PRIVATPERSONER

Fastighet Mariesjö 5:193
1. Kvartersmark för bostads- och centrumändamål 
inkl. servicefunktioner kvarter B och D
Vi motsätter oss starkt att marken upplåts till cen-
trumändamål och servicefunktioner. Detta är inte 
centrum, det är ett bostadsområde. Samhällsfunk-
tioner som tex vårdcentral och närbutik kommer 
väsentligt att öka flödet av människor och trafik 
på Kaplansgatan och Bangårdsgatan. Det står hel-
ler inte preciserat var dessa besökare ska parkera. 
Dessa två gator utgör vår in- och utfart till Hjovägen 
och kommer kraftigt att påverka tillgängligheten till 
vår fastighet. Dessutom kommer folk att leta andra 
vägar in i området och risken är stor att det blir förbi 
vår fastighet på Kaplansgatan.

2. Parkerings/Mobilitetshus kvarter D
Vi är starkt emot att det byggs ytterligare ett parke-
ringshus mitt i ett bostadsområde. Det kommer att 
öka flödet av trafik och människor i området vilket 
påverkar vår livsmiljö och tillgänglighet till vår fast-
ighet. Konsekvenserna av ett parkeringshus mitt i 
ett bostadsområde har fortfarande inte utretts. Nu 
planeras det dessutom flera parkeringshus. Parke-
ringshus för flera kvarter fungerar inte. Människor 
vill ha bilen där de bor, framförallt barnfamiljer. Det 
är en omöjlighet att få ihop vardagen annars. Det ur-
sprungliga planprogrammet hade parkeringsgarage 
under delar av stadskvarteren, men kommunen 
valde att gå vidare med ett mobilitetshus istället. 
Det finns inte förklarat varför och behöver utredas 
igen med en tydlig undersökning om vad boende vill 
ha och exempel från andra städer som prövat detta.

3. Höghus kvarter B och upplysta växthus
Vi motsätter oss kraftigt att det planeras en 11 
våningar hög byggnad i hörnet av kvarter B. Nu-
varande byggnader (5 resp. 7 vån.) är redan för 
höga inom Science Park Skövde och en ännu högre 
byggnad skulle förstöra och förfula inte bara stads-
delen utan hela staden. Det skulle vara omöjligt 
att inte störas av en sådan hög byggnad som skulle 
synas över alla andra. Stadsdelens kulturhistoria 
försvinner, skorstenen på Tegelbruket förminskas 
och skuggningen över bostäder och gångstråk ökar 
markant. Vi är även emot upplysta växthus på taken. 
Dessa kommer att synas i hela området särskilt som 
byggnaderna ska bli så höga. Det är ett störnings-
moment för befintliga boende.

4. Batterilagring
Vi är emot att det planeras för batterilagring mitt i 
ett bostadsområde. Det är inte tillräckligt utrett vilka 
konsekvenser det får om det börjar brinna och hur 
det påverkar bostadshusen i närområdet. De flesta 
villor inklusive vår är äldre byggnader som inte är 
anpassade eller säkerhetsskyddade som moderna 
byggnader.

5. Hotell- och restaurang kvarter B
Vi motsätter oss starkt att det byggs hotell och 
restaurang mitt i ett bostadsområde. Det kommer 
att kraftigt öka flödet av okända människor och 
trafik mitt i bostadsområdet. Det är inte lämpligt 
att förlägga hotellverksamhet eller restauranger 
där människor bor. Boende vill ha en trygg, lugn 
och känd vardagsmiljö. Studier från större städer 
visar dessutom att sådana verksamheter får stänga 
på sikt då de boende vill ha lugn och ro och lagen 
gynnar boendemiljön.

6. Blandad bebyggelse
Vi är emot blandad bebyggelse i området. Vi vill 
se en renodlad stadsdel för boende. Studier och 
exempel från större städer visar att när bostäder 
och verksamheter blandas i samma byggnad får 
verksamheterna efter viss tid stänga och flytta då 
de boende klagar på oljud och andra olägenheter 
med att ha den rörelsen i och nära sitt bostadshus. 
Det vore bättre att ta hänsyn till detta från början 
och därför undvika att bygga ihop bostäder och 
verksamheter i samma byggnad och område.

7. Höjd på byggnader
Vi är emot höjden på byggnaderna. Om dessutom 
solceller får sättas upp och ökar höjden ännu mer.

8. Skyddsvärda träd
Kommunen påstår att det inte finns några träd som 
är skyddsvärda inom området. Lönnen och häst-
kastanjen som är ca 50 år är skyddsvärda. De har 
ett affektionsvärde för de som vuxit upp i området. 
Dessutom, att ta ner träd för att plantera nya är inte 
hållbart. Det har tagit dessa träd 50 år att växa till 
den här storleken. Genom att ta ned dessa träd och 
ersätta dem med nya kommer att kraftigt minska 
naturvärdena i området då det tar 50 år för nya träd 
att växa upp till samma storlek.
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Parkering för bostäderna och de föreslagna sam-
hällsfunktionerna kommer huvudsakligen ske i det 
mobilitetshus som planeras i kv D. Mobilitetshuset 
ligger direkt vid Bangårdsgatan för att inte leda 
trafik längre in än nödvändigt bland stadskvar-
teren. Bangårdsgatan och Kaplansgatan kommer 
dimensioneras och utformas för att hantera de 
ökade trafikflödena så att tillgängligheten till be-
fintliga bostadsfastigheter, inklusive Skövde 5:193 
(Mariesjö gård), fortsatt kommer vara god. Risken 
för att konsekvenserna av planförslaget innebär 
ökad trafik utanför Mariesjö gård bedöms vara 
minimal. Bangårdsgatan är det självklara valet för 
trafik till mobilitetshuset och motorfordonstrafik 
på Kaplansgatan utanför Mariesjö gård föreslås 
begränsas endast till de som ska besöka fastigheten 
och för fordon med tillstånd. Detta framgår bl.a. 
av den detaljplan för Västra kv. Tegelbruket som 
kommunstyrelsen antog 2022-09-05 § 156/22.

2. Parkerings/Mobilitetshus kvarter D
Mobilitetshuset kommer i sig inte öka trafikflödet 
i Mariesjö däremot fånga upp den trafik som plan-
förslaget genererar från Bangårdsgatan och styra 
den så att den inte hamnar längre västerut in i 
bland de nya stadskvarteren och befintligt bostads-
område. Tillgängligheten till befintliga bostäder 
bedöms, bl.a. därav fortsatt vara god.

Planprogrammet från september 2020 anger som 
huvudalternativ att parkeringen inom kvarters-
staden kan lösas i parkeringsgarage under de nya 
stadskvarter. Men  planprogrammet anger också 
att om de organisatoriska förutsättningarna finns 
så kan även parkeringshus vara lämpligt. Under 
2021 utreddes alternativet med parkeringshus i 
Mariesjö vilket resulterade i ett förslag om att ett 
nystartat eller befintligt kommunalt bolag skulle 
bygga och förvalta parkeringshus inom Mariesjö 
med syftet att samordna flera kvarters parkerings-
behov. Beslut om detta togs av kommunfullmäktige 
i januari 2022 (KF § 8/22) och Kreativa Hus Skövde 
AB har därefter genom beslut i kommunfullmäk-
tige (KF § 104/22) fått det uppdraget.

Att samordna flera bostadskvarters parkerings-
behov i ett gemensamt parkeringshus medför att 
trafiken kan dirigeras till gator som är dimensio-
nerad för detta och samtidigt avlasta omkringlig-
gande lokala bostadsgator. Ett parkeringshus är 
därtill ett yteffektivt sätt att nyttja marken med 
optimala effekter på den totala investeringsekono-

9. Trafiksituationen
Vi motsätter oss kraftigt den trafiksituation som 
kommer att uppstå pga den planerade bebyggel-
sen. Kommunen skriver i sitt gestaltningsprogram 
att korsningen Kaplansgatan/Bangårdsgatan blir 
relativt trafikerad. Det kommer direkt att påverka 
tillgängligheten till vår fastighet. Det kommer att ta 
längre tid att ta sig till och från vår fastighet samt att 
riskerna ökar med så mycket bilar och människor 
som rör sig på Kaplansgatan. Bangårdsgatan be-
räknas trafikeras av 6000-7000 fordon/vardagsdygn 
inkl. kollektivtrafik och Kaplansgatan av ca 2000 
fordon/vardagsdygn. Det är en väsentlig skillnad 
mot idag och trafiken kommer att öka även på helger 
när fler boenden byggs. Det kommer att medföra 
kraftigt ökade störningar för tillgängligheten, risker 
och buller. Kommunen skriver dessutom att osä-
kerheten är stor när det gäller behovet av allmänt 
tillgängliga parkeringsplatser. Det medför en stor 
risk att man på sikt kommer att inrätta fler parke-
ringsplatser på gatorna då parkeringshusen inte 
räcker till och risken är då stor att det blir utanför 
vår fastighet.

10. Utökat planförfarande
Eftersom sagda detaljplan handläggs med utökat 
planförfarande bör beslutet fattas av kommun-
fullmäktige och inte av kommunstyrelsen. Detta 
då kommunen själva påstår att planförslaget är av 
betydande intresse för allmänheten.

Kommunen har inte gjort erforderliga utredningar 
eller konsekvensanalyser enligt lagstiftningens 
krav. Vi håller därmed inte med kommunen om 
att de analyser och utredningar som gjorts är till-
räckliga.

Bemötande och kommentarer:

1. Kvartersmark för bostads- och centrumända-
mål inkl. servicefunktioner kvarter B och D
Planförslaget har bl.a. ett tydligt stöd i FÖP 
Centrum från 2016 samt i det planprogrammet för 
Mariesjö som godkändes av kommunfullmäktige 
i september 2020 som underlag för en successiv 
omvandling av stadsdelen Mariesjö från dagens 
småindustri- och handelsområde till en helt ny 
stadsdel med arbetsplatser, utbildning, bostäder 
och service. Detta framgår av planbeskrivningen 
på sidan 6 respektive sidan 8.
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5. Hotell- och restaurang kvarter B
Planförslaget följer i detta avseende planprogram-
met för Mariesjö som önskar aktiva bottenvåningar 
med olika servicefunktioner, särskilt i kvarteren 
närmast Bangårdsgatan. Aktiva bottenvåningar 
bedöms öka tryggheten i stadsdelen. Parkering 
för dessa ändamål kommer huvudsakligen ske i 
föreslaget mobilitetshus.

6. Blandad bebyggelse
Planförslaget följer i detta avseende planprogram-
met för Mariesjö som föreslår nya stadskvarter 
med blandat innehåll av bostäder, kontor och ser-
vice. I kvarter A, som ligger närmast villakvarteren 
i Mariesjö, föreslås dock enbart bostäder.

7. Höjd på byggnader
Möjligheten att få anlägga solceller på taken 
påverkar byggnadshöjden marginellt. Se i övrigt 
bemötande under punkt 3. 

8. Skyddsvärda träd
Kommunekologen har inventerat området och 
bedömt att det inte finns några skyddsvärda träd.
Detaljplanen föreslår nya trädplanterade gator som 
innehåller drygt ett 20-tal stadsträd, dessutom ett 
grönt parkstråk i den nya Vetenskapsgatan. Därtill 
kommer bostadsgårdarna kunna innehålla högre 
vegetation. Allt detta sammantaget bedöms redan 
från start kompensera väl för det fåtal äldre träd 
som försvinner. 

9. Trafiksituationen
Trafiksituationen kommer förändras i Mariesjö, 
från dagens tyngre trafik med många stora last-
bilar och bussar till att huvudsakligen utgöras av 
personbilar samt gång- och cykeltrafik. Gatorna 
kommer omgestaltas för att ta hand om den nya 
trafiken, bl.a. genom att förse dem med separata 
gångbanor, oftast åtskilda från biltrafiken av träd-
planterade zoner. Gatukorsningar dimensioneras 
och utformas för de nya trafikslagen och några 
större problem med trafiksäkerhet eller fram-
komlighet bedöms inte uppstå. Ökat trafikbuller 
över riktvärden kommer inte uppstå för varken 
befintliga eller planerade bostäder. 

Den trafiksiffra som yttrandet hänvisar till för 
Kaplansgatan (2000 fordon/vardagsdygn) gäller när 
alla kvarteren runt Kaplansgatan är färdigbyggda, 
vilket bedöms vara runt år 2030. För Bangårdsga-

min i motsats till att varje framtida fastighetsägare 
anlägger egna parkeringsgarage under bostads-
kvarteren. Att anlägga parkeringshus möjliggör för 
ett mer flexibelt användande av fastigheterna då 
parkeringsbehoven i framtiden kan komma att se 
annorlunda ut. Laddinfrastruktur kan integreras 
och på ett yteffektivt sätt möta en ökad efterfrågan 
av laddstationer för elbilar. I parkeringshus finns 
också möjligheter att möta framtidens behov av 
andra transporter då man kan inrymma lösningar 
för paket- och varuleveranser på strategiska plat-
ser i direkt anslutning till parkeringsplatser. Även 
flera typer av mobilitetslösningar kan inrymmas i 
parkeringshus, exempelvis bil-/cykelpool och bil-/
cykeluthyrning mm. Ovan framgår av planbeskriv-
ningen på sidorna 38-39.

Flera andra kommuner ser likt Skövde bilgarage 
i källare som ett omodernt sätt att hantera eko-
nomisk flexibilitet, miljöhänsyn, utveckling av 
hållbara mobilitetslösningar. Sektor samhälls-
byggnad har tagit del av många goda exempel från 
medelstora städer (Karlstad, Lund, Linköping, 
Norrköping mfl.) som bygger ny kvarterstad där 
parkeringshus betjänar flera bostadskvarter.           
De aktuella exploatörerna i kv A och B ser också 
stora fördelar med ett gemensamt parkerings-/
mobilitetshus både för sina projekt och för sina 
framtida hyresgäster och bostadsköpare.

3. Höghus kvarter B och upplysta växthus
Planförslaget följer i detta avseende mycket väl 
det förslag som presenteras i planprogrammet 
för Mariesjö. Skuggstudier på sidan 32 i planbe-
skrivningen visar att den föreslagna nya bebyg-
gelsen kommer ha ingen alternativt mycket liten 
påverkan på de närmast belägna befintliga husen 
i villakvarteren i sydväst. Västergötlands museum, 
som bl.a. har att bevaka hänsyn till stads- och land-
skapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan mm, tycker 
att planförslaget är bra och väl genomarbetat med 
en hög gestaltningsmässig ambition, se deras ytt-
rande på sidan 4-5.

4. Batterilagring
Möjligheten med batterilagring i mobilitetshuset 
studeras för närvarande. Frågan har diskuterats 
med räddningstjänsten och de ser inga större 
problem med detta ur säkerhetssynpunkt. Om det 
blir aktuellt med batterilagring så kommer detta 
även granskas i bygglovskedet.
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tan gäller den angivna trafikmängden (6000-7000 
fordon/vardagsdygn) när Bangårdsgatan förlängts 
upp till Södra Metallvägen i Stallsiken och hela 
den nya stadsdelen är utbyggd, d.v.s. runt år 2040. 
Detta framgår av planbeskrivningen på sidan 37.

Det bedöms inte bli fler personbilar och ett större 
behov av parkeringsplatser än det som anges i 
planbeskrivningen. Planbeskrivningen anger på 
sidan 38 att "parkeringsbehoven i framtiden kan 
komma att se annorlunda ut". Med detta menas 
att det sannolikt kommer bli mindre behov av 
parkering i framtiden och att det då är enklare 
att bygga om/anpassa ett parkeringshus för detta 
än om parkeringslösningen utgörs av flera parke-
ringsgarage under varje stadskvarter. 

10. Utökat planförfarande
I Skövde kommuns ”Reglemente Kommunstyrel-
sen” (KF § 68/19) står att kommunfullmäktige har 
delegerat till kommunstyrelsen att ”anta, ändra 
eller upphäva detaljplaner och områdesbestäm-
melser som inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse”. 

Av planbeskrivningen (sidan 8, andra stycket) 
framgår att planförslaget inte bedöms vara av 
betydande allmänt intresse eller av principiell 
betydelse. Skälet är, vilket framgår av planbeskriv-
ningen (sidan 53, andra stycket), att planförslaget 
följer ÖP2025, FÖP Centrum samt planprogrammet 
för Mariesjö. Av samma stycke framgår också att 
motivet till att detaljplanen handläggs med utökat 
förfarande är att ge Skövdes medborgare större 
kännedom om pågående planering (genom att 
samrådsförslaget kungörs i bl.a. lokaltidningen) 
samt att det ger dem och övriga remissinstanser 
lite längre tid att ta del av planförslagen och lämna 
synpunkter.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att de analy-
ser, utredningar, bedömningar och avvägningar 
som gjorts i den akuella detaljplanen och/eller 
i planprogrammet för Mariesjö (bilaga A) enligt 
lagstiftningen är tillräckliga i plansammanhang.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Några förändringar av detaljplaneförslaget med av-
seende på inkomna yttranden under granskningen 
föreslås inte.

Förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit 
resultatet av yttranden under granskningen föreslås 
vara att:

Plankarta

• För kvarter B medges Centrumändamål i de 
två nedersta våningsplanen (C2) mot norr/
nordöst samt i de tre nedersta våningsplanen 
(C3) mot söder/sydöst.

Planbeskrivning

• Kompletteras med att centrumändamål tillåts 
i tre våningar (C3) mot söder/sydöst.

Därutöver har detaljplanen uppdaterats och redak-
tionella justeringar som uppdagats under gransk-
ningstiden inarbetats i handlingarna. 

Justeringen/arna enligt ovan bedöms inte föranleda 
att planförslaget behöver ställas ut för förnyad 
granskning.

Inga sakägare har under samråd eller granskning 
framfört synpunkter mot planförslaget.

De synpunkter, som framförts under planarbetet, 
har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att detaljplane-
förslaget innebär en lämplig avvägning mellan olika 
intressen.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER

SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGEN
Skriftliga synpunkter som inkommit under gransk-
ningen och bedömts inte fått dem helt tillgodosedda

• Fastighetsägare till Mariesjö 5:193

Skövde 2023-02-22

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

Magnus Blombergsson Ingemar Frid 
Planchef   Planarkitekt
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