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PROGRAMHANDLINGAR 
 
1. Beskrivning    
2. Karta över programområdet, bil. A, rev 
3. Planetapper, bilaga B, rev 
4. Lista över samrådskretsen   
 
INLEDNING 
 
Paroc AB beslutade i oktober 2001 att lägga ner tillverkningen av isolermaterial 
(stenull) för byggnader i Skövdefabriken. Tillverkningen av isolerprodukter star-
tade i början av 1930-talet av dåvarande Rockwool AB och produktionen var i 
första hand inriktad mot byggsektorn. Under 1960-talet då bostadsbyggandet om-
fattade ca 100 000 lägenheter per år i hela landet var produktionen av isolermate-
rial som störst. Verksamheten i Skövde har som mest sysselsatt ca 900 personer. I 
dag sysselsätter Paroc AB ca 450 personer i Sverige varav 104 är placerade i 
Skövde.  
 
Tillverkningen av ljudisolerskivor (Parafon Akustik AB) och markisolerskivor 
(Nordic Foam AB) pågår inom Karlsroområdet och i anslutning till området för 
planprogrammet.   
 
I januari 2003 beslutade kommunfullmäktige att förvärva viss mark och tillhöran-
de byggnader av Paroc AB.  Motiven till förvärvet var främst att kommunen ge-
nom köpet skulle ges möjlighet att påverka vilka verksamheter som kan komma 
att etableras inom området och att undanröja risken för att området ytterligare 
skulle förfalla och förfula stadsbilden. 
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Planprogrammets syfte  
Planprogrammet skall föreslå lämplig markanvändning (rekommendationer), be-
hov av utredningar och utgöra underlag för detaljplaneläggningen. Programskedet 
utgör det första steget i detaljplanprocessen och efterföljs av samråds- utställ-
nings- och antagandeskede. 
 
Lägesbestämning 
Stadsdelen Karlsro ligger söder om Rv 49 mot Skara (Skaravägen) och väster om 
Rv 26 (Falköpingsvägen) mot Mariestad och Falköping. Området för planpro-
grammet utgör en del av industriområdet Karlsro och framgår av kartbilaga A. 
 
Arbetsorganisation 
Planarbetet bedrivs i projektform och en arbetsgrupp har bildats bestående av re-
presentanter för Samhällsbyggnadsenheten, Tekniska kontoret, Miljö- och hälso-
skyddskontoret, Kulturförvaltningen och Plan, Bygg o Lantmäterikontoret. Ett 
förslag till arbets- och ansvarsfördelning mellan berörda förvaltningar har upprät-
tats för detaljplanearbetet.  
 
Markägoförhållanden 
Skövde kommun äger all mark inom planområdet med undantag av Våmb 30:14, 
30:16 och 30:26. 
 
Avtal 
Den nya föreslagna lokalgatan från Falköpingsvägen orsakar ett mindre markin-
trång på fastigheten Våmb 30:262. Frågan kommer att regleras i avtal mellan 
Skövde kommun och ägaren till den privata fastigheten.  
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan 90   
Enligt översiktsplan 90 redovisas området som befintligt och bestående arbetsom-
råde (rekommendationsområde 100 och 147). I rekommendationerna anges bl a 
att: ”Större förändringar prövas genom detaljplaneändringar” och ”Eftersom en-
dast delar av industriområdet regleras i detaljplan kan ytterligare planläggning bli 
aktuell."  
 
I revideringen av översiktsplan 90 redovisas industriområdet Karlsro som befint-
ligt verksamhetsområde.  
 
Utredningskiss 
I samband med kommunens köp av Paroc AB upprättade Plan, Bygg o Lantmäte-
rikontoret i samarbete med Tekniska kontoret, Kommunstyrelsekontoret och Mil-
jö- och hälsoskyddskontoret en utredningskiss som legat till grund för planpro-
grammet.  
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
En miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva upprättats för detaljplanen.  
 
Två miljötekniska markundersökningar har gjorts som berör större delen av pro-
gramområdet: 
1. Miljö- och hälsoriskbedömning av föroreningar i mark, betong och grundvatten  
    inom PAROC AB:s industriområde i Skövde, september 2001 (Golder  
   Associates) 
2. Kompletterande miljöteknisk undersökning av mark och vatten inom PAROC:s  
    industriområde (Karlsro), Skövde, 4 april 2002 (Golder Associates). 
 
 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planetapper 
En stor del av industriområdet Karlsro saknar detaljplan. Enligt bilaga B föreslås 
en planläggning av Karlsroområdet i tre etapper och ett område för utredning. 
 
Planetapp I  
Planetappen omfattar fastigheten Våmb 30:23 (2 enheter) och planarbetet syftar 
till att tillskapa en byggrätt på den bef. parkeringsplats utmed Skaravägen och 
göra det möjligt att bygga en ny parkeringsplats öster om bef. kontorsbyggnad. 
Detaljplanearbetet kommer att påbörjas under 2004. 
 
Planetapp II  
Planetappen omfattar den mellersta delen av programområdet och syftet med 
planprogrammet är att möjliggöra att bebygga programområdets västra del med 
lokaler för verksamheter och åstadkomma en ny väganslutning till Falköpingsvä-
gen. Detaljplanen för området beräknas vara antagen i augusti 2004. 
 
Planetapp III 
Planetappen omfattar en stor del av fastigheten Stenullen 1 (”nya Duroxfabri-
ken”), Våmb 30:261, 30:262 och delar av kvarteren Spaden och Spettet. Planom-
rådet gränsar i söder till en ny sträckning av Skaravägen och planarbetet kan på-
börjas när genomförandet av vägprojektet blir aktuellt.  
 
Utredningsområde 
Området inrymmer Stena Gotthard Återvinning AB, en bollplan som används bl a 
av elever från Vasaskolan, en 150 m lång och 6 m hög höjdrygg (troligtvis rödfyr) 
och en parkeringsplats. Möjligheten att ändra pågående markanvändning bedöms 
som mycket liten. Planutredningen skall ge underlag för bedömningen om behov 
av planändring inom utredningsområdet. 
 
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning kommer att göras för planområdet. Un-
dersökningen kommer bl a att redovisa förhållanden betr. geologi, hydrologi, geo-
teknik, grundläggning, markradon mm. 
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Gator och trafik 
Programområdet nås från Skaravägen via Gruvgatan och från Falköpingsvägen 
via en ny föreslagen lokalgata (uppsamlingsgata). Vägverket har vid samråd god-
känt läget för den nya korsningen.  
Föreslagen ny väganslutning ersätter bef. korsning mellan Falköpingsvägen och 
Carlsrovägen (se bil. A). 
 
På kartbilaga A redovisas en framtida ny sträckning av Skaravägen söder om pro-
gramområdet. 
 
Mark 
Marken i programområdets västra del kommer att iordningställas i samband med 
att området bebyggs (byggherrens ansvar). Den torrlagda bäckfåran (fd Våmbs-
bäcken) kommer att fyllas igen med rena massor innan marken blir till försäljning.  
 
Teknisk försörjning 
Ny bebyggelse kommer att anslutas till kommunens va-, el- och fjärrvärmenät. 
En va-utredning (inkl. dagvattenhantering) kommer att genomföras och resultatet 
redovisas tidigast i samrådsskedet av detaljplanearbetet. 
 
Befintlig bebyggelse 
Vid vägkorsningen Skaravägen – Gruvgatan inom programområdet finns en  
bef. lagerbyggnad i två plan och med en total golvyta på 16650 m2 . Söder om la-
gerbyggnaden finns en f.d. fabriksbyggnad i två plan som inrymmer lokaler för 
verkstad, tillverkning, kontor, lager, hallar mm på tillsammans ca 20200 m2. 
Byggnaderna som ägs av Skövde kommun kommer på sikt att säljas men under 
tiden kommer lokalerna att kunna hyras ut. 
 
På fastigheten Våmb 30:14 finns en verkstadsbyggnad i ett plan och med en lo-
kalyta på ca 1550 m2. Fastigheten ägs av Stolen Fastighets AB. 
 
På fastigheten Våmb 30:16 finns ett bostadshus i två plan och fastigheten påver-
kas inte av något markintrång. Den föreslagna lokalgatan kommer att placeras 
som närmast ca 25 m från tomten och ca 50 m från byggnaden.  
 
Planerad bebyggelse 
Marken väster om den f. d. fabriksbyggnaden och norr om den föreslagna lokalga-
tan föreslås bli använd för verksamheter som bedöms lämpliga bl a i förhållande 
till Cementa AB och närliggande bostäder (bostadsområdena  Karlsro och Sköv-
degärdet). Markområdet som omfattar ca 45000 m2 kan indelas i ett flertal fastig-
heter eller utgöra en enda stor tomt beroende på eventuella intressenters önskemål. 

Marken inom området innehåller mycket rödfyr (slaggprodukt). Rödfyren som 
bl a innehåller tungmetaller betraktas som förorenad mark. Enligt en miljöteknisk 
markundersökning som Golder Associates gjorde i april 2002 konstaterade Golder 
Associates att det inte behövs några speciella restriktioner vad gäller omflyttning 
av rödfyrmassor inom undersökningsområdet.  
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En prel. höjdsättning har gjorts för markområdet i förhållande till föreslagen lo-
kalgata och övriga anslutande markhöjder. Resultatet från grundundersökningen 
kan komma att påverka utformning och höjdsättning av markområdet.  
 
Tillgänglighet 
Nya byggnader skall utformas så att hög tillgänglighet garanteras. Frågan om att 
åstadkomma hög tillgänglighet i de befintliga byggnaderna skall diskuteras med 
resp. fastighetsägare.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
En miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva upprättas för detaljplanen. 
MKB: n bör omfatta frågor som berör: 
 
1. Förorenad mark och byggnader. 
Två miljötekniska markundersökningar har gjorts som berör större delen av pro-
gramområdet. 
1. Miljö- och hälsoriskbedömning av föroreningar i mark, betong och grundvatten  
    inom PAROC AB:s industriområde i Skövde, september 2001 (Golder  
   Associates) 
 
   Undersökningen visar att aktuellt område innehåller till en mindre del mark med  
   förhöjda halter av formaldehyd. Nya byggnader rekommenderas bli uppförda  
   med radonsäker grund. Formaldehyden verkar brytas ner relativt snabbt vilket  
   gör att problemet minskar naturligt med tiden. 
 
2. Kompletterande miljöteknisk undersökning av mark och vatten inom PAROC:s  
    industriområde (Karlsro), Skövde, 4 april 2002 (Golder Associates). 
     
    Undersökningen redovisar bl a förekomsten av rödfyr inom industriområdet  
    och vilka konsekvenser detta får för ett framtida byggande inom området och 
    krav på speciella åtgärder. Golder gör bedömningen att det inte behövs några  
    speciella restriktioner vad gäller omflyttning av rödfyrmassor inom området. 
 
Ytterligare kompletterande undersökningar behöver göras inom programområdet:  
1. Bedömning av förekomsten av rödfyr och dess sammansättning i schaktmas- 
    sorna till den föreslagna lokalgatan inom område A enligt kartbil. A. 
 
2. Bedömning av rödfyrens sammansättning inom område C enligt kartbil. A. 
 
3. Bedömning av möjligheten att placera överskottsmassorna från vägbygget  
   (område A)  inom område B enligt kartbil. A. 
 
4. Bedömning av möjligheten att placera överskottsmassorna från vägbygget 
   (område C)  inom område C enligt kartbil. B. 
 
5. Massbalansering bedöms kunna uppnås inom område D enligt kartbil. A.  
   Eventuellt behöver ytterligare rödfyrprover tas inom område D. 
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Uppdragstagaren (konsult) skall diskutera förslaget till kompletterande undersök-
ning med Sveriges Geologiska Institut (SGI). Resultatet (Rapporten) från utred-
ningen kommer att underställas SGI för yttrande. 
 
2. Naturvärden 
Skövde kommuns naturvårdsprogram är en sammanställning av områden med 
höga naturvärden och utgör ett viktigt underlag vid fysisk planering. Planområdet 
berörs inte av något område i naturvårdsprogrammet.  
 
Den vegetation som finns inom exploateringsområdet bedöms inte kunna bevaras 
och konsekvenserna av förslaget behöver beskrivas.   
 
 3. Historiska värden 
Inom programområdet finns inga kända fasta fornlämningar.  
 
De byggnader som finns inom Karlsroområdet är inte omnämnda i Thomas Carl-
qvist och Lars Bergströms inventering av kulturhistoriska byggnader och miljöer i 
Skövde kommun. 
 
Exploateringens konsekvenser för de eventuella historiska värden som finns inom 
programområdet skall beskrivas. 
 
4. Hydrogeologiska förhållanden 
De hydrogeologiska förhållandena inom Karlsroområdet är komplicerade och be-
höver utredas. 
 
5. Transport av farligt gods 
Enligt Räddningsverkets skrift, Sverigeatlas 2001 – Rekommenderade färdvägar 
för transporter av farligt gods, utgör Rv 26 och Rv 49 (Skaravägen) primär trans-
portled och skall användas för bl a genomfartstrafik.  
 
Farlig godstrafik utgör en miljörisk på och omkring våra vägar. Miljö- och  
hälsofarliga ämnen kan vid en olycka med farligt gods påverka människor och 
miljö. Val av lämpligt avstånd mellan Skaravägen och ny byggnad inom exploate-
ringsområdet bör bedömas. 
 
Riksväg 49, Skaravägen kommer på sikt att få en ny sträckning från i höjd med 
Våmbs samhälle och fram till Falköpingsvägen söder om Karlsroområdet. Den 
nya sträckningen kommer att leda till en betydande minskning av den tunga trafi-
ken på Skaravägen utmed programområdet. vilket också kommer att minska ris-
ken för en olycka med farligt gods. 
 
6. Cementas påverkan på ny bebyggelse inom exploateringsområdet. 
Markanvändningen i programområdets västra del (ca 45000 m2) föreslås bli för 
olika verksamheter som prövas lämpliga (tillverkning, serviceföretag, grossister 
mm). Lämpligheten skall prövas i förhållande till Cementa AB och bef. bostäder 
(bostadsområdena  Karlsro och Skövdegärdet) och även bedömas utifrån Miljö-
balkens tillståndsregler för vissa verksamheter. 
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En konkretisering behöver göras av begreppet ”Verksamhet som prövas lämplig”.  
 
7. Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om viss miljökvali-
tet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område som 
skall beaktas vid all planering. Regeringen har i en förordning (2001:527) utfärdat 
miljökvalitetsnormer för luft beträffande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM 10) i utomhusluften. 
 
Med utgångspunkt från gjorda undersökningar och tidigare bedömningar anser vi 
att man inte behöver göra en speciell utredning i syfte att redovisa om miljökvali-
tetsnormerna uppfylls för planområdet.  
 
8. MKB - dokument 
Utredningarna skall sammanställas i ett dokument (MKB). MKB: n skall beskriva 
förutsättningar, markanvändning, konsekvenser (påverkan), slutsatser och re-
kommendationer.  
 
Exploateringskalkyl 
Genomförandebeskrivningen till detaljplanen kommer att innehålla en preliminär 
kalkyl som visar kostnaderna för exploateringen av området samt de intäkter från 
försäljning av tomter och avgifter för anslutning av vatten- och avlopp, el och 
fjärrvärme. 
 
Medverkande tjänstemän 
I arbetet med planprogrammet har medverkat:  
Sören Jenefeldt, Kommunstyrelsekontoret, Roland Johnsson, Tekniska kontoret, 
Karin Kjellberg, Miljö- och hälsoskyddskontoret och Peter Nyström, Plan, Bygg o 
Lantmäterikontoret. 
 
 
 
Plan, Bygg o Lantmäterikontoret 
 
 
Claes Waxberg  Christer Johnsson 
Planchef   Fysisk planerare 
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