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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Hur samrådet bedrivits 
 
Planprogrammet har upprättats i samråd med länsstyrelsen och lantmäterimyndig-
heten i Skövde kommun.  
 
Handlingarna har varit utskickade för samråd under tiden fr.o.m. 2004-03-08  
t.o.m. 2004-03-22.  
 
Handlingarna (beskrivning, karta över programområde och karta över planetap-
per) skickades 2004-03-05 för samrådsremiss enligt lista över samrådskretsen  
(se bil.1) - länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda markägare (43 st), be-
rörda kommunala förvaltningar, Telia Sonera, Vägverket, Polismyndigheten, Vat-
tenfall Västnät AB, Banverket m fl. 
 
 
 
Synpunkter, yttranden och ställningstaganden. 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande daterat 2004-02-20. Av yttrandet 
framgår bl a att: ”Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 
12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan en-
ligt förslaget inte kommer att prövas” 
 
Motiv för bedömningen är 
”Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avse-
ende på hälsa och säkerhet”. 
 
Råd om tillämpning av PBL 
”Länsstyrelsen anser att programmets redovisning av en möjlig långsiktig om-
vandling av området är bra för ett fortsatt arbete. 



          2 (15) 

 
Området har ett strategiskt läge i Skövde stad samtidigt som närheten till Cemen-
tas anläggning innebär tydliga begränsningar av området. Nya bostadsområden 
kan t.ex. inte tillåtas. 
 
Beträffande förorenade mark och rödfyr hanteringen så är det föreslagna fortsatta 
arbetssättet bra. I MKB:n för kommande prövningar är det viktigt med en nog-
grann dokumentation vid omfördelning av massor inom området och att ett kon-
trollprogram upprättas för genomförandeskedet.  
 
Beträffande kulturhistoriska värden hänvisar Länsstyrelsen till Skövde stadsmu-
seums yttrande i ärendet. Där pekas på behovet att det för vissa byggnader görs en 
fördjupad dokumentation, speciellt gäller det två f.d. mekaniska verkstadsbyggna-
der. Vidare bör det göras vissa kompletterande inventeringar av eventuella kvarn-
grunder, även andra historiska eller t.o.m. förhistoriska spår, i närheten av 
Våmbsbäcken i planområdets nordvästra del. 
 
Länsstyrelsen förutsätter att detaljplanearbete fullgörs innan förändrad markan-
vändning medges.” 
 
Kommentar: Länsstyrelsens synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detalj-
planearbetet.  
 
Detaljplanearbetet kommer att fullgöras innan förändrad markanvändning med-
ges. 
 
Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun har i skrivelse daterad 2003-10-31 
meddelat att man inte har något att erinra mot planprogrammet. 
 
 
Kommunala förvaltningar 
 
Samhällsbyggnadsenheten 
Samhällsbyggnadsenheten har framfört att lagerbyggnaden och den f.d. fabriks-
byggnaden med tillhörande markområde inom fastigheten Våmb 30:15 är under 
försäljning. Förvärvet omfattar även markområdet väster om bef. byggnader och 
norr om fastigheten Stenullen 1 och innefattar ca 98000 m2. Den blivande fastig-
heten kommer att kunna nås från Skaravägen (Rv 49) via Gruvgatan och från Fal-
köpingsvägen (Rv 26) via Diabasvägen. Den föreslagna industrigatan med anslut-
ning till Falköpingsvägen kommer att byggas ut fram till den blivande nya fastig-
heten och därmed bli ca 400 m kortare än den sträckning som redovisas i pro-
gramhandlingen, karta A. 
 
Kommentar: Behovet att bygga en ny tillfart från Falköpingsvägen bedöms i nu-
läget som litet eftersom den blivande nya fastigheten på ett tillfredställande sätt 
kan nås från Diabasvägen. Frågan kommer senast att aktualiseras när Diabasvä-
gen försvinner till följd av den nya sträckningen av Rv 49 söder om Karlsroområ-
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det. Karta A till planprogrammet (föreslagen markanvändning) har reviderats 
utifrån ovan redovisade nya förutsättningar.  
 
Etappindelning av planläggningen av Karlsroområdet har på grund av de ändra-
de förutsättningarna revideras vilket framgår av karta B till planprogrammet.  
 
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 programområdet med undantag av en ny väganslutning till 
Falköpingsvägen och syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bebygga områ-
dets västra del med lokaler för verksamheter. Detaljplanearbetet kommer att full-
göras senast i samband med att ny bebyggelse planeras (ändrad markanvänd-
ning). 
 
Planetapp III 
Planetappen omfattar en stor del av fastigheten Stenullen 1 (”nya Duroxfabri-
ken”), Våmb 30:261, 30:262, 30:16 och delar av kvarteren Spaden och Bulten 
och en ny väganslutning till Falköpingsvägen. Planområdet gränsar i söder till en 
ny sträckning av Rv 49 (Skaravägen) och planarbetet kan påbörjas när genomfö-
randet av vägprojektet blir aktuellt. Den flerårsplan (Regional infrastrukturplan) 
som reglerar utbyggnaden av vägnätet inom Västra Götalandsregionen fram till 
år 2015 innehåller inte den nya vägsträckningen. Flerårsplanen omprövas regel-
bundet. 
 
En ny väganslutning till Falköpingsvägen kan komma att tidigareläggas om det 
visar sig att det finns behov för detta. 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i skrivelse daterad 2004-03-19 
framfört att: ”De geohydrologisk förhållandena bör utredas mycket noga för att 
kunna ligga till grund för planering av teknisk försörjning, framför allt dagvatten-
hantering. Med tanke på områdets föroreningspotential bör mark avsättas för om-
händertagande av förorenat dagvatten, t ex genom sedimenteringsdamm eller lik-
nande innan utsläpp i Källegårdsbäcken, som har dokumenterat höga naturvär-
den.” I övrigt har nämnden inte har något att erinra mot planprogrammet.  
 
Kommentar: Av beskrivningen framgår att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
kommer att behöva upprättas i samband med det fortsatta detaljplanearbetet och 
MKB: n skall då bl a redovisa de geohydrologiska förhållandena. En va-
utredning (inkl. dagvattenhantering) kommer också att behöva göras. Skrivelsen 
har översänts till Tekniska kontoret för kännedom. 
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har i skrivelse daterad 2003-11-06 framfört att 
man inte har något att erinra mot planförslaget under förutsättning  
att  Räddningstjänstens behov av släckvatten tillgodoses enl. anvisningar i   
      VAV P38 mars 2001. 
 
Kommentar: Behovet av släckvatten kommer att beaktas i samband med kom-
mande va-projekteringsarbete. Skrivelsen har översänts till Tekniska kontoret för 
kännedom.  
 
Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret har i skrivelse daterad 2004-03-22 bl. a. framfört att de va-, 
fjärrvärmeledningar och elkablar som finns inom området kommer att behöva 
säkerställas med u-områden.  
 
Kommentar: Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Kulturförvaltningen 
Museichefen har i skrivelse daterad 2004-03-19 (se bil. 2) bl a framfört att: ”Innan 
ytterligare fastigheter rivs bör en mer noggrann uppmätning och dokumentation 
göras av befintliga fastigheter.” och ”Inför detta plansamråd har det av tidsskäl 
inte varit möjligt att mer noggrant genomsöka området intill den tidigare bäckfå-
ran för Våmbsbäcken. Här borde finnas möjligheter att hitta rester efter äldre små-
skalig industriell verksamhet som vattendrivna kvarnar mm. Möjligheten kan inte 
heller uteslutas att i den västligaste delen av planområdet kunna påträffa ännu 
äldre spår efter olika verksamheter under såväl historisk som förhistorisk tid. 
Denna fråga bör utredas inom ramen för en förestående miljökonsekvensbeskriv-
ning. För att genomföra de här ovan beskrivna insatserna bör kontakter tas med 
såväl Västergötlands museum, Skara, som Stiftelsen Forsviks industriminne.” 
 
Kommentar: Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet 
och utgöra underlag för den MKB som behöver upprättas för planetapp II. 
 
 
Sakägare 
Våmb 30:10 
Ägaren till fastigheten Våmb 30:10, Cementa AB, har genom Leif Wahn per tele-
fon meddelat att man inte har något att erinra mot planprogrammet.  
 
Skövde 4:346 
Ägarna till Skövde 4:346, Stena Metall AB, har i skrivelse framfört att man vill 
förvärva mark söder om sin fastighet och bef. industrispår.  
 
Kommentar: Skrivelsen har översänts till Samhällsbyggnadsenheten för känne-
dom.  
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Brynjan 2 
Ägarna till Våmb 30:16, Inga-Lill och Alexi Ivonen, har i skrivelse daterad 2004-
04-15 framfört synpunkter och frågor på planprogrammet (se bil. 3). Bl a fram-
förs: 
 
1. ”Vad har Skövde kommun för planer för nämnda fastighet, Våmb 30:16 på kort 
och lång sikt ?” 
 
Kommentar:  Våmb 30:16 kommer även i framtiden att vara avsedd för bostad, vil-
ket framgår av kartbilaga A. 
 
Bilaga B till planprogrammet redovisar planetapper (tre etapper och ett utred-
ningsområde). Enligt kartbilagan ingår fastigheten Våmb 30:16 i planetapp I.  
Indelningen av området i planetapper har reviderats och för Våmb 30:16 innebär 
ändringen att fastigheten ingår i planetapp III.  
 
Som tidigare nämnts omfattar planetapp III efter revideringen en stor del av fas-
tigheten Stenullen 1 (”nya Duroxfabriken”), Våmb 30:261, 30:262, 30:16 och 
delar av kvarteren Spaden och Bulten och en ny väganslutning till Falköpingsvä-
gen. Planområdet gränsar i söder till en ny sträckning av Rv 49 (Skaravägen) och 
planarbetet kommer att påbörjas när genomförandet av vägprojektet blir aktuellt.  
Den flerårsplan (Regional infrastrukturplan) som reglerar utbyggnaden av vägnä-
tet inom Västra Götalandsregionen fram till år 2015 innehåller inte den nya väg-
sträckningen. Flerårsplanen omprövas regelbundet. 
 
En ny väganslutning till Falköpingsvägen kan dock komma att tidigareläggas om 
det visar sig att det finns behov för detta. 
 
2. ”Det finns idag två stora befintliga infarter till nämnda industriområde, från 
norr Cementa och Skaravägen samt en från Falköpingsvägen strax norr om Shell 
bensinstation. Använd och utveckla dessa befintliga in- och utfarter på bästa sätt. 
Den nya föreslagna anslutningen blir alldeles för nära befintlig järnvägsundergång 
och sikten norrut för de som skall åka ut på Falköpingsvägen från kvarteret och 
industriområdet blir alldeles för dålig för att kunna se och reagera på trafiken som 
kommer från norr i riktning söderut.” 
 
Kommentar: Som tidigare nämnts kommer markområdet till lagerbyggnaden och 
den f.d. fabriksbyggnaden inom fastigheten Våmb 30:15 och området väster där-
om att utgöra en fastighet och omfattar ca 98000 m2 . Den blivande fastigheten 
kommer att kunna nås från Skaravägen (Rv 49) via Gruvgatan och från Falkö-
pingsvägen (Rv 26) via Diabasvägen.  
 
Behovet att bygga en ny tillfart från Falköpingsvägen bedöms i nuläget som litet 
eftersom den blivande nya fastigheten på ett tillfredställande sätt kan nås från 
Diabasvägen. Frågan kommer senast att aktualiseras när Diabasvägen försvinner 
till följd av den nya sträckningen av Rv 49 söder om Karlsroområdet. Läget för 
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den nya föreslagna infarten från Falköpingsvägen till industriområdet har god-
känts av Vägverket och Tekniska kontoret. Siktförhållandena i korsningen kommer 
att vara tillfredställande.  
 
Övriga synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Spaden 2, Spettet 5, Bulten 3 och Degeln 7 
Ägarna till Spaden 2, Madeleine Rosengren och Hannu Meriläinen, Spettet 5, Hil-
levi och Mats Larsson, Bulten 3, Maud Johansson och Pertti Minkkinen, Degeln 
7, Annelie Järlfors och Inge Johansson Inga-Lill och Alexi Ivonen, har i skrivelse 
daterad 2004-04-22 framfört frågor och synpunkter (se bil. 4). Bl a framförs 
 
1. ”Måste Rockwoolområdet ha infart från Falköpingsvägen? Vi befarar att lastbi-
lar till industriområdet från Falköpingshållet kommer att använda sig av den.” 
 
Kommentar: Plan, Bygg o Lantmäterikontoret har tillsammans med Tekniska 
kontoret och Samhällsbyggnadsenheten bedömt det som viktigt att kunna nå indu-
striområdet inte bara från Skaravägen via Gruvgatan utan även som idag från 
Falköpingsvägen. Föreslagen väganslutning innebär att nuvarande tillgänglighet 
till industriområdet bibehålls.  
 
När den nya sträckningen av Rv 49 (Skaravägen)skall genomföras kommer den 
nya anslutningsvägen att ersätta Diabasvägen som in- och utfart till industriom-
rådet. Andelen tung trafik kommer troligtvis att bli förhållandevis stor. 
 
2. Ska den nya Skaravägen dras rakt över nya fågelområdet? Den kommer att 
skärma av oss från Hentorp och naturområdet så vi önskar någon form av under-
gång. Vägen kommer väldigt nära husen. Planeras någon form av bullerskydd? 
 
Kommentar: Den nya sträckningen av Skaravägen kommer att påverka fågel-
skyddsområdet i Södra Brottet enligt den vägutredning som gjorts för Rv 49, Ska-
ra – Skövde. En fördjupad miljökonsekvensbeskrivning för Södra Brottet kommer 
att göras i samband med att en arbetsplan upprättas för vägsträckan. 
 
Frågor betr. bullerskydd, gångförbindelser mm kommer att behandlas i den ar-
betsplan som behöver  upprättas innan vägprojektet kan genomföras. Den fler-
årsplan (Regional infrastrukturplan) som reglerar utbyggnaden av vägnätet inom 
Västra Götalandsregionen fram till år 2015 innehåller inte den nya vägsträck-
ningen. Flerårsplanen omprövas regelbundet. 
    
Övriga frågor och synpunkter kommer att beaktas i de kommande detaljplanear-
betena. 
 
Ett informationsmöte kommer att anordnas under 2004 för de boende inom Karls-
roområdet. 
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Övriga 
 
Vägverket 
Vägverket har i skrivelse daterad 2004-03-22 framfört att man inte har något att 
invända mot planförslaget. 
 
Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB har i skrivelse daterad 2004-03-14 tillstyrkt planpro-
grammet under förutsättning att Vattenfalls kablar kommer att säkerställas med u-
områden.  
 
Kommentar: I det kommande detaljplanearbetet kommer elkablarna att säkerstäl-
las på plankartan med u-områden (marken skall vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar).  
 
Telia Sonera AB 
Telia Sonera AB har framfört att man inte har något att erinra mot planförslaget 
under förutsättning att de telekablar som finns inom programområdet kan vara 
kvar. 
 
Kommentar: Telia Soneras synpunkt kommer att beaktas i det fortsatta detaljpla-
nearbetet. 
 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
Avfallshantering Östra Skaraborg har framfört att man är intresserad av att använ-
da rödfyr som sluttäckningsmaterial till Risängen. Tillståndsprocessen för Risäng-
en har nyligen startat och användningen av rödfyr som täckmaterial kommer att 
utredas. 
 
Kommentar: Avfallsbolagets önskemål kommer att beaktas i det fortsatta detalj-
planearbetet. 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland 
Polismyndigheten i Västra Götaland har i skrivelse daterad 2004-03-18 framfört 
att man inte har något att erinra mot planprogrammet. 
 
Banverket 
Banverket har i skrivelse daterad 2004-03-22 framfört att man för närvarande inte 
har något att erinra mot planprogrammet. 
 
Paroc AB och Stolen Fastighets AB 
Paroc AB och Stolen Fastighets AB har i skrivelse daterad 2004-03-29 framfört 
att: ”För Paroc Jungers och Stolen Fastighets AB:s del innebär den föreslagna 
vägsträckningen mellan Karate Kay 30:262 och Stolens fastighet 30:14 stora eko-
nomiska och praktiska konsekvenser att inte kunna nyttja den östra sidan på 
30:14, hela logistiken (sågar, rullband, lyftanordningar, lagringsplatser ute mm) är   
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uppbyggd på att använda planen där ny väg är planerad.” I stället föreslås att den 
nya vägen placeras mellan fastigheterna Våmb 30:14 och 30:15. 
 
Kommentar: Fastigheten Våmb 30:14 har ombildats genom en lantmäteriförrätt-
ning som registrerades 2003- 12-09. Fastighetsbildningen grundade sig på en 
utredningskiss som redovisar industrigatan placerad i samma läge som framgår 
av kartan till planprogrammet (Bilaga A). Paroc Ab och Stolens Fastighets AB 
godkände skriftligt förrättningsbeslutet i samband med att förrättningen avsluta-
des. 
  
Möjligheten att placera industrigatan enligt Paroc AB: s och Stolen Fastighets 
AB: s förslag kommer att undersökas i samband med det fortsatta detaljplanear-
betet. Möjligheten att genomföra förslaget bedöms dock som liten. 
 
IF Skövde Karate Kai  
IF Skövde Karate Kai har genom föreningens ordförande, Henrik Jacobsson i 
skrivelse daterad 2004-03-22 framfört frågor och synpunkter (se bil. 5). Bl a fram-
förs. 
 
1. ”Den nya vägen kommer att gå strax nordväst om våran lokal och frågan är hur 
mycket tunga fordon som kommer att passera där under främst kvällstid samt hur 
nära vägen egentligen ligger. Vår verksamhet kan tyvärr ibland bli störd av tunga 
fordon som åker fram och tillbaka nära vår lokal.” 
 
Kommentar: Det är svårt att uppskatta trafikmängden och andelen tunga fordon 
på den föreslagna nya industrigatan. Fordonstrafiken till fastigheten Stenullen 1 
(Parafon Akustik AB och Nordic Foam AB) kommer att överföras till industriga-
tan när Diabasvägen stängs av till följd av den nya sträckningen av Rv 49 (Skara-
vägen). Mängden fordon till området norr om Stenullen 1 är beroende av vilken 
typ av verksamhet som kommer att bedrivas i bef. byggnader och framtida nya 
byggnader. Den avgjort största delen av trafiken kommer att vara under dagtid. 
Frågan kommer att behandlas i samband med upprättandet av detaljplanen för 
området (planetappII). 
 
Byggnaden på fastigheten ligger som närmast ca 4,5 m från den planerade vägen. 
 
2. Finns det någon ungefärlig tidplan ? 
 
Kommentar:  
Planetapp I 
Planetapp I kommer att påbörjas under 2004.  
 
Planetapp II 
Planetapp II kommer att fullgöras senast i samband med att ny bebyggelse plane-
ras (ändrad markanvändning) inom programområdet. 
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Planetapp III 
Enligt den flerårsplan (Regional infrastrukturplan) som reglerar utbyggnaden av 
vägnätet inom Västra Götalandsregionen kommer en ny sträckning av Rv 49 att 
genomföras tidigast 2016. 
 
En ny väganslutning till Falköpingsvägen kan komma att tidigareläggas (innan 
2016) om det visar sig att det finns behov för detta. 
 
En ny sträckning av Rv 49 eller en ny industrigata ansluten till Falköpingsvägen 
måste föregås av en detaljplaneläggning. 
 
Övriga frågor som berör planprogrammet kommer att beaktas i samband med  
kommande detaljplanearbete. 
 
Föreningen kommer att inbjudas till samråd med Plan , Bygg o Lantmäterikonto-
ret om de frågor i skrivelsen som inte berör planprogrammet.  
 
 
Övrigt 
 
Karta A och B har reviderats och försetts med revideringsdatum.  
 
 
 
Förslag 
 
Med ovan föreslagna revideringar föreslås att planprogrammet godkänns som un-
derlag för fortsatt detaljplanearbete.  
 
 
 
 
Plan, Bygg och Lantmäterikontoret 
 
 
Claes Waxberg  Christer Johnsson 
Planchef   Fysisk planerare 
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Detaljplan för 

Karlsro, kv. Stenullen mm  
Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län 
 

 

SAMRÅDSKRETSEN 
 
1.     Länsstyrelsen 
 
2.     Kommunala Lantmäterimyndigheten  
 
3.     Sakägare (enl. fastighetsförteckning) och boende 
 
4.     Kommunala förvaltningar 
        a)   Tekniska kontoret 
        b)   Samhällsbyggnadsenheten 
        c)   Miljö- och hälsoskyddskontoret 
 
        d)   Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
        e)   Museichefen 
        f)    Skövde Näring 
         
 
5.     Övriga 
        a)   Vägverket  
        b)   Vattenfall Västnät AB  
        c)   Telia 
 
        d)   Polismyndigheten 

e) Posten 
        f)   Banverket 
 
        g)   Avfallsbolaget Östra Skaraborg 
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Plan, Bygg o Lantmäterikontoret 

Yttrande 
Jag har tagit del av planförslaget för Karlsro, kv. Stenullen m.m. Inom planområ-
det har flera industri- och kulturhistoriskt intressanta verksamheter bedrivits. Från 
kalkbrytning och stenbearbetning under 1800-talet till stenhuggeriverksamhet och 
stenullstillverkning under 1900-talet. Framförallt förknippas området med indu-
strierna Skövde Gasbetong (sedermera Durox AB) under tiden 1923-1969 och 
Rockwool AB (sedermera Paroc AB) under tiden 1937-2001.  

Under senare år har flera byggnader samt skorstenar m.m. rivits inom området. 
Den ursprungliga industriella miljön har därmed avsevärts förändrats. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra ny verksamhet såväl i de befintliga indu-
stribyggnaderna som nyetablering av näringsverksamhet i områdets västra del. För 
att skapa åtkomst till områdets västra del planeras en ny transportväg. Anläggan-
det av denna kräver troligen att flera befintliga byggnader rivs. Det finns flera 
äldre byggnader i direkt anslutning till nuvarande planområdesgräns, det är för 
mig oklart om dessa berörs i detta planskedet. Men det förefaller, att döma av de-
ras skick och användningsområde, som om även dessa byggnader på sikt riskerar 
att rivas.     

Under 2002 gjordes en översiktlig industrihistorisk besiktning av Mikael Hedin 
och Hans Hellman från Forsviks industriminnen. De har pekat ut några byggnader 
inom planområdet som har ett industrihistoriskt värde. Jag har haft tillfälle att vid 
en besiktning den 18 mars med Bengt Järlfors, på Paroc AB’s fastighetsförvalt-
ning, hastigt bese området. Utifrån vad jag kunde bedöma utifrån den rundvand-
ringen och med bakgrund av tidigare rivningar inom området anser jag att det är 
svårt att hävda ett bevarandevärde för återstående byggnader om man inte samti-
digt kan finna nya användningsområden för dessa fastigheter. Området som helhet 
präglas idag till stor del av det redan genomförda saneringsarbetet som gjorts. I 
nuläget anser jag att det ur ett industrihistoriskt perspektiv endast är befogat med 
en fördjupad dokumentationsinsats av vissa byggnader samt en mer utförlig in-
ventering av eventuella spår efter tidigare kvarnverksamhet m.m. intill Våmbs-
bäckens tidigare bäckfåra.  

Innan ytterligare fastigheter rivs bör en mer noggrann uppmätning och dokumen-
tation göras av befintliga fastigheter. En stor del dokumentationsmaterial finns 
redan i Paroc’s arkiv och bör kopieras och arkiveras som industrihistorisk doku-
mentation. Arkivmaterialet bör kompletteras med beskrivningar och fotografisk 
dokumentation. Speciell tonvikt på dokumentationsinsatser bör enligt min mening 
läggas på mer industrihistoriskt intressanta byggnader som den mekaniska verk-
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staden (byggnad C på Parocs egen situationsplan från år 2000) och den nuvarande 
lagerbyggnaden (tidigare mekanisk verkstad, byggnad E). Dessa byggnader be-
döms ha stora industrihistoriska värden (inte minst konstruktionstekniskt) och bör 
därför ägnas särskild uppmärksamhet vid en dokumentation.  

Inför detta plansamråd har det av tidsskäl inte varit möjligt att mer noggrant ge-
nomsöka området intill den tidigare bäckfåran för Våmbsbäcken. Här borde finnas 
möjlighet att hitta rester efter äldre småskalig industriell verksamhet som vatten-
drivna kvarnar m.m. Möjligheten kan inte heller uteslutas att i den västligaste de-
len av planområdet kunna påträffa ännu äldre spår efter olika verksamheter under 
såväl historisk som förhistorisk tid. Denna fråga bör utredas inom ramen för en 
förestående miljökonsekvensbeskrivning. 

För att genomföra de här ovan beskrivna insatserna bör kontakter tas med såväl 
Västergötlands museum, Skara, som Stiftelsen Forsviks industriminnen. 

SKÖVDE STADSMUSEUM 
 
 
 
Curry Heimann 
Museichef 
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