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Skydd och intressen

RIKSINTRESSEN 
Riksintresse för järnväg finns i planområdets östra gräns. Västra 
stambanan går i nord-sydlig riktning förbi planområdet och är av 
internationell betydelse. Banan sträcker sig från Stockholm till Gö-
teborg via bland annat Skövde. Banan är viktig både för person- och 
godstrafik (ÖP 2025 Skövde översiktsplan, antagandehandling 2012).

Utmed planområdets södra och västra gräns går väg 26 förbi. Väg 26 
är en viktig förbindelse för såväl arbetspendling som godstranspor-
ter mellan Halmstad och Mora via bland annat Skövde. Vägen ingår 
i det nationella stamvägnätet som riksdagen har fastställt, och är 
därmed av nationell betydelse.

STRANDSKYDD
I den nordöstra delen av planområdet finns det ett mindre vatten-
område som omfattas av det generella strandskyddet om 100 meter. 
Vattenområdet ligger på den östra sidan om järnvägen som skärmar 
av planområdet från vattnet. Järnvägen försvårar människors och 
djurs kontakt med vattnet och även till viss del växternas möjlighet 
till spridning. Strandskyddets syfte bedöms därmed inte till fullo 
kunna uppfyllas i enlighet med lagstiftningen beroende på järnvä-
gen. Befintlig bebyggelse väster om järnvägen är placerad cirka 100 
meter från järnvägen. Ny bebyggelse bör placeras med ett liknande 
avstånd, vilket då också innebär att bebyggelsen ligger utanför 
strandskyddsområde (Länsstyrelsens WebbGIS, 2017). 

NATURVÅRDSPROGRAM OCH INVENTERINGAR 
Det finns tre objekt som har högt naturvärde inom planområdet. Sto-
ra fynd av kärlväxtarter och svamparter är funna inom tre områden.

Inventeringar som har utförts i den nordvästliga delen av Södra 
Ryd och Västra Skogsrovägen samt skogsområdet väster om Västra 
Skogsrovägen, visar värdefulla arter och naturområden. 

Inventeringar som har utförda av Skövde kommun och länsstyrelsen 
visar att den nordvästliga delen av Södra Ryd, Västra Skogsrovägen 
samt skogsområdet väster om denna väg, har värdefulla arter och 
naturområden

Utmed Västra Skogsrovägen har det hittats ett flertal arter som till-
sammans innebär en artrikt vägkant. Ett cirka 5-15 meter brett om-
råde ungefär 400 meter längs vardera sida av vägen där slåtter utförs 
varje höst. Här är hittills 94 kärlväxter funna varav sju orkidéarter. 

I skogsområdet nordväst om Södra Ryd har en värdefull sumpskog 
med kalkpåverkan identifierats. Området är mycket artrikt med 
ovanliga arter som knärot, skogsknipprot och repestarr. Skogen 
har inte varit utsatt för något modernt skogsbruk varför träden har 
varierad ålder. Så kallad död ved (liggande och stående döda träd) 
finns i relativt god omfattning. Kombinationen av kalkpåverkad 

sumpskog och höga skogliga kvalitéer gör att området har mycket 
höga naturvärden. Se figur 1 för avgränsning. 

(Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, 2017-
04-28).

Även nordväst om Södra Ryds centrum har ett värdefullt skogsparti 
bestående av sandtallskog med en ålder över 120 år identifierats. 
Skogen är klassad som ”naturvårdsmål orört” enligt kommunens 
skogsvårdsplan. Orkidén knärot finns bland annat i området. Tall-
skogen ligger inom det grönområde som är markerat i kommunens 
översiktsplan som särskilt värdefullt.

Vid fortsatt detaljplanering behövs ytterligare utredningar för att 
ta ställning till i vilken grad hänsyn ska tas till befintliga naturvär-
den. Om naturvärden behöver tas bort ska kompensation ske för 
förlorade naturvärden. 

Intentionen är att område bestående av sumpskog och sandtallskog 
ska förbli orörda vid fortsatt exploatering. Den artrika vägkanten 
kan delvis komma att exploateras.

BIOTOPSKYDD
Enligt Länsstyrelsens WebbGIS finns det inga biotopskyddade om-
råden varken inom eller som angränsar till planområdet (Länssty-
relsens WebbGIS, 2017).

Trots detta ska det uppmärksammas att alléer omfattas av bio-
topskydd. Längs Fredriksbergsvägen finns träd planterade i allé, 
vilka är av stort värde. 

KULTURMILJÖPROGRAM
Kulturmiljö i Södra Ryd är av stort intresse eftersom den dels åter-
speglar svenskt flerbostadsbyggande vid 1960-talets slut, dels är 
mycket starkt stadshistoriskt kopplat till Skövdes intensiva stads-
utveckling i och med Kärnsjukhusets tillkomst. Den karaktäriseras 
av ett tidstypiskt trafikseparerat stort flerbostadsområde med väl-
bevarad bebyggelse från 1970-talets början. 

Inom planområdet finns tre områden utpekade i Underlag till 
kulturmiljöprogram för Skövde kommun. Det är Myggvägen och 
Knottvägen, Tordyveln, Barkvägen och S:t Matteus kyrka vars bygg-
nader dessutom är utpekade i Riksantikvarieämbetets register. Korta 
beskrivningar följer nedan. 

MYGGVÄGEN OCH KNOTTVÄGEN
Det välbevarade området har en mycket tidstypisk karaktär från 
övergången 1970- och 80-tal men har också en tydlig egenart genom 
arkitekturens uttryck. Det är Skövdes mest konsekvent genomförda 
bostadsområde i sitt slag från 1970-talets slut och är av stort kul-
turhistoriskt intresse. Bebyggelsen i området har inte förändrats 
nämnvärt utvändigt sedan sent 1970-talet. Inga enstaka byggnads-
objekt uppmärksammas. Det är helhetsintrycket av området som 
är centralt. 

Kulturmiljön karaktäriseras av ett trafikseparerat bostadsområde 
med två kvarter med grupper av främst tvåplans radhus och kedje-
hus med panelfasader i främst falurött och ljusa pastellfärger, små 
förgårdar, lönnar mot gatan samt central kvarterslokal, förråd och 
garage vid samlad p-plats. 

Det är viktigt att de välbevarade, tidstypiska karaktärer från 1970-80-
tal bevaras. Ny kompletterande bebyggelse bör placeras med hänsyn 
till befintlig bebyggelse och ges en god utformning. Värdefull gatuvy 
längs Knott- och Myggvägen uppmärksammas.

TORDYVELN 
Kulturmiljön karaktäriseras av ett tidstypiskt trafikseparerat bo-
stadsområde från 1971-74 med välbevarad bebyggelse i form av 
en- och tvåplans radhus och enplans atriumhus. Husen präglas 
bland annat av fasader i vit mexitegel med panelpartier och platta 
tak, ute-platser mot baksidan och garage och stora p-platser och 
lönnalléer mot gatorna. Området har en välbevarad, konsekvent 

Gräns
skyddszon

Inmätt gräns

Figur 1. Skyddszon nyckelbiotop (lila). 
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Figur 2. Befintliga riksintressen och värden

genomförd utformning av bebyggelsen som anknyter till det sena 
1960-talets villa- och radhusarkitektur. Det är förmodligen det bäst 
bibehållna bostadsområdet i sitt slag i Skövde. Karaktäristiska in-
slag är bland annat de uppvuxna alléer av lönnar som kantar båda 
gatorna. Inga enskilda byggnadsobjekt uppmärksammas. 

Det är helhetsintrycket som är mest betydelsefullt. Det är viktigt att 
den välbevarade, tidstypiska karaktären från övergången 1960–70-tal 
som vilar över området bevaras. Ny kompletterande bebyggelse bör 
i förekommande fall främst vara mindre nyttobyggnader som place-
ras med hänsyn till befintlig bebyggelse och ges en god utformning 
(Behovsbedömning, Sektor samhällsbyggnad, 2017-05-24).  

BARKVÄGEN 
I nära anslutning ligger flerbostadskvarteren vid Barkvägen. Om-
rådet har fortfarande en mycket väl bibehållen karaktär av skiftet 
1960–1970-tal. De friliggande treplans lamellhusen är från 1971-74 
har det mesta av ursprunglig exteriör i behåll. De är tidstypiskt 
ställda på rad, med grönytor inramade av uppvuxna rönnar, lön-
nar, kastanjer eller lindar och även lövhäckar. Bottenvåningen har 
uteplatser mot baksidan. Lekplatser finns mellan husen som har 
kvar en ursprunglig karaktär. Området är tidstypiskt trafikseparerat, 
sammanlänkat av gång- och cykelvägar samt med stora p-platser 
och garage placerade ut mot gatan. 

Barkvägen och S:t Matteus kyrka ger sammantagna en mycket god 
återspegling av tankegångar kring planeringen av en ny stor stadsdel 
i skiftet 1960–70-tal.

Det är viktigt att den välbevarade, tidstypiska karaktären från över-
gången 1960-70-tal som vilar över området bevaras. Ny komplette-
rande bebyggelse längs Barkgatan ska utformas med stor hänsyn 
till befintlig bebyggelse och ges en god utformning. Grönytorna och 
de karaktäristiska lövträden är viktiga att uppmärksamma (Behovs-
bedömning, Sektor samhällsbyggnad, 2017-05-24).

S:T MATTEUS KYRKA
I Södra Ryds centrum ligger S:t Matteus välbevarade, modernis-
tiska träkyrka, en demonteringsbar stadsdelskyrka av så kallad 
Törebodatyp, som byggdes 1972. Kyrkans exteriör är välbevarad 
sedan byggnadstiden och är ett exempel på modernistiska stads-
delskyrkor som uppfördes under 1960 – och 1970-talet. Kyrkan är 
kvadratisk med tälttak. Fasaden är täckt med liggande, brunmålad 
panel. Dörren utgörs av en pardörr. Kyrkan har under takfoten fyra 
rektangulära fönster, placerade i längdriktning, på östra, södra och 
norra fasaderna. Fönsterna är ospröjsade och saknar omfattning. 

Söder om kyrkan står en klockstapel som är öppen och nederdelen 
består i norr och söder av vardera två vinklade stöttor av omålade 
stockar. Taket är ett sadeltak, vinklat mot väster och öster. Taket är 
täckt med lockpanel (Behovsbedömning, Sektor samhällsbyggnad, 
2017-05-24).

FORNLÄMNINGAR
Enligt riksantikvarieämbetets fornsök finns det fornlämningar inom 
och angränsande till planområdet. Flera av dessa har bedömts vara 
bebyggelselämningar och är klassade med lämningstypen övrig 
kulturhistorisk lämning. Det begreppet används för fornlämningar 
som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fast 
fornlämning, men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. 

Fornlämningen intill Timmervägen i centrum utgörs av lämningstyp 
gravvård. Här har en gravmarkering hittats från historisk tid. Den 
har däremot flyttats från ursprungsplatsen och därmed förlorat sitt 
värde. Det större området som är markerat i nordväst innebär fynd 
efter anläggning av förädling av trävaror såsom sågverksamhet. 

Utmed väg 26 har ett vägmärke i form av en milstolpe registrerats. 
Milstolpen finns kvar i ursprungsplaceringen.

Väster om planområdet finns en fornlämning som består av en 
bebyggelseplats från sentida torpställen. Platsen består av röjda 
ytor, brukningsväg samt trädgårdsmark. Platsen är beväxt med 
fruktträd och syren.

Nordost inom planområdet finns också bebyggelselämningar efter 
ett sentida torpställe, bestående av en husgrund med spismursrest, 
röjda och terrasserade ytor och brukningsväg. Platsen är beväxt med 
fruktträd, spirea- och kornellbuskar. 

S:t Matteus kyrka som är en av Skövdes fyra intressanta modernis-
tiska kyrkor är placerad i planområdets västra del. Här finns en 
liljesten av gulaktig sandsten. Stenen påträffades på 1930-talet vid 
utgrävning av ruinen efter Södra Ryds gamla kyrka, framför lekman-
naaltaret vid kyrksalens norra vägg. Idag är den placerad stående 
mot väggen på ”kyrktorget” i Ryds nya kyrka (Behovsbedömning, 
Sektor samhällsbyggnad, 2017-05-24). 
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Figur 3. Befintlig grönstruktur

Park och natur 

GRÖNSTRUKTUR 
Planområdet berörs inte av Natura 2000-områden eller naturreser-
vat, inte heller av naturvårdsprogram eller naturmiljöinventeringar 
(Länsstyrelsens WebbGIS, 2017). 

Planområdet är rikt på grönytor och upplevs som grönt, delvis av de 
större ytorna med allmänt tillgängliga grönområden och naturmar-
ker, men också för de trädgårdar och gårdar som hör till bebyggelsen.

De största sammanhängande grönytorna finns i planområdets norra 
och södra delar som binds samman av ett nord-sydligt grönstråk. 
Genom planområdets grönområden och stråk löper gång- och cy-
kelvägar. De flesta av de gröna ytorna och stråken har idag ingen 
direkt utformning eller gestaltning utan består främst av klippta 
gräsytor och naturområden. 

Det finns två skolskogar i närheten av Södra Ryd. Skolskogarnas pla-
cering behöver ses över då båda är placerade på mark som planeras 
att tas i anspråk. Nya placeringar nära skolverksamheten behöver 
säkerställas vid fortsatt planläggning. 

Centrum präglas av asfalterade ytor och andra hårda material varvat 
med gräsmark och vissa träd- och buskplanteringar. En del av de 
mindre lokalgatorna i norra Södra Ryd kantas av planteringar och 
träd, vilket ger ett ombonat och trevligt intryck. 

I Södra Ryd har de boende tillgång till grönområden, dock av va-
rierande kvalitet. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
I kommunens översiktsplan är grönstråket i nord-sydlig riktning 
tillsammans med ett öst-västligt stråk, markerat som särskilt vikti-
ga. De gröna stråken är viktiga för människors möjlighet till rörelse 
och aktivitet, men de är också väldigt viktiga för djur och växters 
möjlighet att hitta spridningsvägar, så kallade spridningskorridorer.

I Södra Ryd är växtrikedomen måttligt varierad med diverse trädarter 
som erbjuder bo och skydd för många insekter. Det finns dock endast 
ett fåtal planteringar med lockande perenner som till exempel bin, 
fjärilar och humlor kan livnära sig på. 

Grönstråket som går i mitten av Södra Ryd upplevs dock som en 
gräns som skiljer de båda områdena från varandra. I utvecklingen 
av Södra Ryd finns det stora möjligheter att skapa en grönstruktur 
som istället kopplar samman planområdet genom olika gestaltning 
och aktiviteter som inslag. Variation i växtmaterialet kan med fördel 
också förstärkas i Södra Ryd, helst med nyckelarter som har stor 
betydelse för andra arters överlevnad då de skapar livsmiljöer och 
ger föda åt många insekter och djur. 
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Markförhållanden 

TOPOGRAFI
Planområdet är relativt plant, men sluttar svagt till planområdets 
mitt.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH RADON
Planområdet ligger utanför riskområde för radon. I stort sett hela 
planområdet har genomförda geoundersökningar. Undersökning-
arna visar på normal grävbarhet inom nästan hela området. Svår 
grävbarhet med hög blockfrekvens förekommer väster om fastighe-
terna Larven 1 och 3 och inom det angränsande skogspartiet i väst. 

Enligt SGU:s översiktliga jordartsklassning består norra delen av 
planområdet av glacial finsand och den södra delen av glacial silt. 
Berggrunden inom planområdet består av grå till rödgrå gnejs. 
Planområdet ligger utanför område för möjlig, ringa risk för skred. 
Vid fortsatt detaljplanering kan geotekniska undersökningar behöva 
utföras. Radongashalten och gammastrålningen i inomhusluften 
får inte överskrida 200 Bq/m3 respektive 0,5 µSv/h. Frågan kommer 
att följas upp av bygglovsenheten i samband med byggsamråd. För 

att kunna konstatera att nämnda värden inte överskrids krävs en 
mätning (Behovsbedömning, Sektor samhällsbyggnad, 2017-05-24).

MARKFÖRORENINGAR
Det förekommer ett potentiellt förorenat område inom programom-
rådet, fastigheten Myran 3. Det finns en verksamhet inom progra-
mområdet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförord-
ningen (2013:251), återvinningscentralen vid Västra Skogsrovägen. 

Infrastruktur

KOLLEKTIVTRAFIK-BUSS
Idag är det fyra linjer (linje 1, 3, 6 och 13) som trafikerar Södra Ryd.

Linje 3 har hållplats centrum som start- och sluthållplats, övriga 
linjer är genomgående med andra start- och sluthållplatser. Regi-
onbussar stannar i närheten av Södra Ryds infarter på väg 26 och 
ger en möjlighet till pendling. 

Dagens väginfrastruktur i Södra Ryd är inte tillräcklig för att skapa 
en attraktiv kollektivtrafik, varken när det gäller möjligheter att ge 
boende i särskilt de östra delarna närhet till hållplats eller när det 
gäller restidskvoter och kundupplevelse för de som har mål och start 
bortom hållplats Ryds centrum, till exempel sjukhuset. 

De befintliga hållplatserna ligger alla inom den västra delen av Södra 
Ryd. Den östra delen av Södra Ryd har ingen tillgång till kollektivtra-
fik i direkt angränsning till bostadsbebyggelsen. De boende i denna 
del av Södra Ryd måste ta sig till en busshållplats i den västra delen 
(Skövde kommuns GIS- och kartinformation. 2019).

Figur 4. Topografisk karta. Rödbrun nyans visar höjd och turkos nyans visar sänkor. Figur 5. Utsnitt ur SGU jordartskarta. Figur 6. Busslinjer och busshållplatser
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TIMMERVÄGEN 
Stadsdelens struktur med återvändsgator (SCAFT) gör att kollek-
tivtrafiken ges ett ineffektivt system med miljöpåverkan och stora 
kostnader. 

All kollektivtrafik i Södra Ryd måste idag gå via Timmervägen. 
Den extra körvägen fram och tillbaka på Timmervägen påverkar 
restidskvoterna mellan Sjukhuset - Södra Ryd - centrum på ett ne-
gativt sätt, vilket gör kollektivtrafiken mindre attraktiv, vilket i sin 
tur påverkar resandeutvecklingen negativt. Timmervägen trafikeras 
dubbelt så mycket som behövs, eftersom genomkörning inte är 
möjlig. Varje buss som ska trafikera hållplats Ryds centrum måste 
köra in på Timmervägen, förbi hållplatsen och sedan vända i en 
trång vändplats för att till slut ta sig fram till hållplatsen. Det gör att 
busstrafiken skapar en onödigt stor barriär för gående och cyklister. 
I högtrafik så är det 24 bussar/timme från hållplats Ryds centrum, 
vilket innebär cirka en bussrörelse per minut på Timmervägen.

KOLLEKTIVTRAFIK -JÄRNVÄG
Den regionala och den lokala kollektivtrafiken i Skövde, bygger 
på att resenärer reser in till Resecentrum och Skövde C för vidare 
transport mot slutdestination. Trots stora utbyggnader kommer 
kapaciteten i trafiksystemet och Resecentrum inte att räcka till, 
utan kräver satsningar i form av en eller flera större bytespunkter. 

För att möjliggöra en fördelning av resenärer och få ett jämnare 
trafikflöde genom Skövde, arbetar kommunen med frågan om att 
tillskapa en ny station i Södra Ryd/Stadsskogen, Station Skövde Nor-
ra. En radie av två kilometer kring ett möjligt stationsläge fångar in 
Kärnsjukhuset, Södra Ryd, Stadsskogen, Trädgårdsstaden, Lunden, 
Kvarnsjöområdet och Aspö samt arbetsplatserna och verksamhets-
områdena intill Törebodavägen, Karstorpsvägen och Skåningstorps-
vägen, vilket bedöms vara ett tillräckligt underlag för att möjliggöra 
ett nytt stationsläge.

En ny station skulle vara gynnsamt i arbetet med den nya planen 
för kollektivtrafiken som har sitt mål år 2025 med utblick mot 2040. 
Om det nya stationsläget också blir en knutpunkt för busstrafiken 
är det troligt att merparten inom områdena ovan kommer att välja 
att arbetspendla från det nya stationsläget istället för att ta sig till 
det mer avlägsna Skövde C med dess utbud enligt Målbild Tåg 2035. 
En ny station skulle på ett effektivt sätt också minska bilresandet 
(Sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun).

UNDERLAG 
I Södra Ryd finns idag 2619 bostäder och närmare 6500 invånare. 
Förutom bostäder inrymmer området skolor, förskola, service, han-
del, kontor och ytor för park. På den angränsande marken öster om 
planområdet går Västra stambanan, och på dess västra sida ligger 
Stadsskogen som är ett utpekat utbyggnadsområde i ÖP 2025 för 
bostäder och verksamheter. Likt Södra Ryd skulle Stadsskogen med 
egen centrumbildning kunna ha närmare 3000 bostäder och 6000 
invånare. En exploatering av Stadsskogen innebär en utvidgning av 
staden norrut och skapar på så sätt ett sammanhängande område 
med Södra Ryd och den närliggande Trädgårdsstaden, som även 
det är ett bostadsområde som kommer att ha cirka 3500 invånare 
när det är färdigställt runt 2025. Kring vägnätet i den norra delen 
av Stadsskogen finns markreservationer för verksamheter och bli-
vande arbetsplatser.

BILTRAFIK
Södra Ryd är ett större bostadsområde som byggdes ut på 70-talet, 
i enlighet med dåtidens ideal. Planområdet trafikförsörjs genom 
Västra Skogsrovägen och Östra Skogsrovägen, via väg 26 samt Töre-
bodavägen. Området trafikmatas utifrån, vilket innebär att trafiken 
till största del går utanför bebyggelsen för att sedan sila genom 
området och sluta i återvändsgator. Centrala delen av planområdet 
i nord-sydlig riktning är därför bilfritt. 

Tillåten hastighet utmed Västra Skogsrovägen är 50 km/h och på 
Östra Skogsrovägen 70 km/h. Förslag till ny hastighetsplan rekom-
menderar att både Västra- och Östra Skogsrovägen får tillåten has-
tighet om 60 km/h och övriga vägar likt dagens hastighetsreglering 
40 km/h.  Det kan finnas behov av att sänka hastigheten till 30 km/h 
inom bostadsenklaver där kommunen är väghållare (Sektor sam-
hällsbyggnad, Skövde kommun). 

Trafikmängden i korsningen Västra- Östra Skogsrovägen och Tö-
rebodavägen ligger mellan 1032 fordon/dygn till 1931 fordon/dygn  
beroende på trafikens riktning. Störst andel trafik leds via Västra 
Skogsrovägen (Sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun).

Denna typ av samhällsplanering kallas för SCAFT och handlar om 
att skapa stadsplanering med hänsyn främst till trafiksäkerheten. 
En av riktlinjerna i SCAFT är separering av trafikslag. Gående och 
cyklister skulle inte behöva korsa bilvägar, och bilister skulle inte 
störas av gående och cyklister. Gång- och cykelbanor skulle skiljas 
från bilvägar och bilvägarna skulle ha olika ändamål, så kallad 
differentiering. 

I praktiken innebar riktlinjerna en ringväg, en lokalgata, runt ett 
bostadsområde och med återvändsgator, så kallade matargator, in 
till områdets parkeringsplatser. Skolor och andra funktioner place-
rades centralt i området så gående inte skulle möta bilar, så kallad 
strategisk lokalisering. För att gående skulle ta sig ut ur området 
lades gångtunnlar under ringvägen. Bilvägarna utformades med 
få överraskningar för bilisten, enligt principen överskådlighet, en-
kelhet och enhetlighet. Vägar utan nämnvärd trafik byggdes breda 
och raka.

SCAFT-planeringen har under senare år fått ta emot mycket kritik 
som i huvudsak handlar om att trafiksepareringen skapar storska-
liga oattraktiva miljöer som upplevs otrygga att röra sig i. Till följd 
av trafiksepareringen och den funktionella områdesindelningen 
har dessutom barriärer mellan områdena och utanför stadsdelen 
bildats. De obefintliga kopplingarna (i och med återvändsgator) 
mellan områdena har lett till att stadsdelen segregerats och fått 
svag kontakt till resten av staden, vilket stämmer in på Södra Ryd.

Västra Skogsrovägen och Östra Skogsrovägen samt Timmervägen 
upplevs idag som väldigt storskaliga, eftersom de är breda och 
kantas av öppna gräsytor innan bebyggelsen tar vid. Utmed Tim-
mervägen, som leder till Södra Ryds centrum, finns även flera stora 
markparkeringar vilka också bidrar till att gaturummet upplevs vara Figur 7. Bilvägar och cykelvägar i området. Kartan visar även entréer.
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överdimensionerat. Även Barkvägens gaturum är överdimensione-
rat i förhållande till bebyggelsen. Övriga gator inom planområdet 
har en bredd och utformning som känns naturlig i samspelet med 
bebyggelsen.

I kommunens översiktsplan finns en möjlig vägkoppling illustrerad 
som binder samman Västra Skogsrovägen med Östra Skogsrovägen, 
ett färdigställande av Södra Ryds ringled. Översiktsplanen redovi-
sar även ytterligare vägkopplingar som kan koppla ihop Södra Ryd 
med väg 26, både norr och söder om planområdet, via en tänkt led 
mellan Norra Ryd, Stadsskogen och vidare söder ut mot centrum.

Parkering sker samlat på stora ytor i Södra Ryd centrum. I de övriga 
delarna av planområdet sker parkering intill bostadsbebyggelsen 
eller intill skolor eller andra besöksmål. I och med SCAFT-pla-
neringen är parkeringarna till största del placerad i utkanten av 
bostadsområdet. Ingen parkering sker utmed gatorna, så kallad 
kantstensparkering. Enligt den bedömning som har gjorts råder det 
ingen brist på parkeringsplatser inom planområdet.

I ett tidigt skede bör parkeringsutredning tas fram, vilken bör om-
fatta hela programområdet. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
I enlighet med SCAFT-planeringens ideal är biltrafiken hänvisad 
till ringleden samt till matargator, vilket leder till bilfria gång-och 
cykelvägar. Inom planområdet finns det relativt goda möjligheter att 
både gå och cykla på ett säkert sätt. Separerade cykel- och gångba-
nor finns till stor del i grönstråket som löper i nord- sydlig riktning 
men även inom andra delar. Där det inte finns separerade gång- och 
cykelmöjligheter och där biltrafiken inte är så intensiv, sker cykling 
och gång på lokalgatorna i blandtrafik.

Skövdes huvudcykelnät sträcker sig från centrum och knyter an i 
Södra Ryds centrala parkområde. Sträckan kallas även Rydsslingan. 
Utöver den södra passagen under Törebodavägen finns även en 
entré till området längst med Timmervägen. Södra Ryds gång- och 
cykelbanor är sammankopplade med de omgivande stadsdelarnas 
gång- och cykelnät. Från Timmervägen och vidare till sjukhuset i 
väster och vidare förbi Karstorp är ett huvudstråk för cykel mar-
kerat. Ytterligare ett huvudstråk för cykel är markerat i området, 
cykelbanan genom grönstråket i nord-sydlig riktning, som går un-
der Törebodavägen och vidare mot bostadsområdet Lunden med 
fortsättning söderut till centrala Skövde.

För att utveckla hållbarhetstänket bör planeringen lyfta fram cykeln 
i Södra Ryd. Sträckan mellan Skövde centrum och Södra Ryd är fem 
kilometer, vilket tar cirka 15 minuter att cykla. 

ENTRÉER 
I söder leds biltrafik från Törebodavägen in till Västra- och Östra 
Skogsrovägen. På grund av avsaknad av direktkontakt med be-
byggelsen upplevs inte korsningen som en entré till stadsdelen. 
Korsningen upplevs av många som ett problem då trafikmängden 
ofta är hög och köer bildas, samt att missförstånd lätt kan uppstå.

Väster om korsningen ansluter gång- och cykelväg från södra stads-
delen, vilken utgör en viktig entré vid grönstråkets södra ände. 

Huvudentrén till Södra Ryd och stadsdelens centrum sker via Tim-
mervägen. Entrén upplevs som otydlig sett från söder. Södra Ryds 
struktur stärker känslan av att entrépunkterna leder in besökaren 
till stadsdelen, en positiv känsla med stor samhörighet. Därtill ut-
gör ringledens korsningar med övriga matargator mindre entréer, 
och då framförallt för de boende inom de olika bostadsenklaverna. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Södra Ryd är ett etablerat område som därför är väl utbyggt när det 
gäller teknisk försörjning. 

Befintliga VA- och dagvattenledningar finns huvudsakligen förlagda i 
områdets gator samt inom område för allmän plats, natur och park. 
Det finns två stora pumpstationer och två större ledningsstråk inom 
planområdet som kan komma i konflikt med föreslagen markan-
vändning, se figur 8. 

I dagsläget finns det inom planområdet inga öppna dagvattenlös-
ningar, utan dagvattnet tas om hand via dagvattenledningar eller 
genom infiltration på varje enskild fastighet eller kvarter. Om dessa 
ledningar har tillräcklig kapacitet för att klara en ökad exploatering 
kommer att behöva studeras mer ingående i kommande detaljplaner 
och projekt och kompletteras med för ändamålet bästa lösningen.

Övriga ledningar som behöver dras i samband med en exploatering 
såsom el, fjärrvärme och fiber med mera förväntas gå i det allmänna 
gatunätet. En dialog med berörda ledningsägare kommer att behöva 
ske när en byggnation blir aktuell. Det gäller även ett eventuellt 
behov av nya transformatorstationer och placering utav dessa.

Det finns goda möjligheter att sortera och återvinna hushållssopor, 
då det finns tre stycken återvinningscentraler inom planområdet. 
Två i den södra delen och en i den norra. 

Pumpstation

Pumpstation 

Figur 8. Pumpstationer och större ledningsstråk (röd linje). 
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Verksamheter 
Befolkningsmängden i Södra Ryd gör att det finns underlag för både 
offentlig och kommersiell service, se figur 9. Inom Södra Ryd finns 
det dock mest bostadsbebyggelse, antalet arbetstillfällen och arbets-
platser är inte många. Ingen större arbetsgivare eller verksamhet 
finns inom programområdet. 

KOMMERSIELL SERVICE OCH NÄRINGSLIV 
Den kommersiella servicen återfinns i Södra Ryds centrum. Här 
finns ett centrumtorg med bland annat tre livsmedelsbutiker, kiosk, 
en pizzeria, en foodtruck, skräddare samt tre frisörer. I program-
områdets sydvästra del, längs med Västra Skogsrovägen finns en 
befintlig verksamhet (Paraply aktörer, Skövde kommun, 2017). 

OFFENTLIG SERVICE 
I centrum finns också följande offentliga service; närhälsa, folk-
tandvård, BVC, familjecentral, bibliotek och fritidsgård. 

Det finns också tre gruppboenden, två i den norra delen och ett i 
den södra. Därtill finns avlastningshem och samlingslokaler.

• Träffpunkten Fjärilen 

• Sensim

• Gruppbostad Barkvägen

• Gruppbostad Timmervägen

• Gruppbostad Stenelidsvägen

• Avlastningshem Tallkotten

• Avlastningshem Blåvingen

Det finns idag ett stort behov av ytterligare trygghetsboende i Södra 
Ryd, vilket kan skapa flyttkedjor inom stadsdelen (Skövde kommuns 
GIS- och kartinformation, 2017).

I Ryds centrum finns det också en grundskola F-åk 6, Rydskolan med 
tillhörande fritidsgård och idrottshall (Rydshallen). Från och med 
hösten 2017 så kommer Rydskolan att rymma cirka 500 elever från 
F-åk7. Målet är att Rydskolan ska utvecklas till en högstadieskola 
med plats för cirka 1000 elever.

Låg- och mellanstadieskola ska etableras i den norra delen av Södra 
Ryd, Fjärilskolan med tillhörande idrottshall (Fjärilshallen). Tanken 
är att fasa över först lågstadiet (F-3) och sedan mellanstadiet (4-6), 
cirka 525 elever, från Rydskolan i takt med att befintliga lokaler 
renoveras och nya byggnader tillkommer. Förhoppningen är att 
lågstadiet gör flytten till höstterminens start 2018. 

Inom planområdet finns det också flera förskolor, totalt sex stycken.  
Fyra av sex förskolor är placerade intill det gröna stråket centralt 
i området.

• Fjärilens förskola. Förskolan ligger nära skogs- och grönom-
råden. 

• Myggdansens förskola. Förskolan ligger nära skogs- och grö-
nområden. 

• Nyckelpigans förskola. En dygnet-runt-öppen förskola.

• Ollonborrens förskola. Förskolan är en mångkulturell förskola 
centralt belägen i Södra Ryd.

• Trollsländans förskola

Privat förskola:

• Förskolan Kameleonten, drivs som ett aktiebolag. Förskolan 
ligger centralt belägen

Inom Södra Ryd finns även en Räddningsskola med utbildningslo-
kaler i centrum samt studieförbund, ABF och Bilda (Sektor Barn- 
och Utbildning, Skövde kommun och Skövde kommuns GIS- och 
kartinformation, 2017).

Figur 9. Verksamheter
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Idrott, rekreation och kultur

TÄTORTSNÄRA NATUROMRÅDEN 
Tillgång till skogsområden finns direkt norr om Södra Ryd, samt 
öster om järnvägen. Inga större särskilt utpekade naturområden 
eller friluftsområden finns inom Södra Ryd, förutom ett tätortsnära 
naturområde mellan väg 26 och Västra Skogsrovägen, direkt norr om 
Timmervägen. Detta grönområde är också utpekat i kommunens 
översiktsplan. Inom delar av det tätortsnära naturområdet finns 
det ett motionsspår på cirka 2,5 kilometer som går i en slinga från 
Timmervägen upp norr om Nyckelpigevägen och tillbaka.

Från korsningen Västra Skogsrovägen och Timmervägen börjar en 
vandringsled som går under väg 26 och vidare mot naturreservatet 
Rånna-Ryd och som sedan ansluter till Billingeleden.

FÖRENINGSLIV 
I stadsdelen finns ett rikt föreningsliv genom de olika kulturfören-
ingarna som förenar olika folkgrupper som har kommit till Sverige. 
Medlemmarna beskriver det som viktigt att träffas i föreningarna 
då det blir ett sätt för dem att bevara sin kultur i sitt nya land. Dock 
så är föreningsliv där medlemmar förenas kring aktiviteter såsom 
idrott, musik, dans och teater med mera nästan obefintligt. Det 
finns en fotbollsförening som har sitt säte i Ryd, FC Skövde samt 
några föreningar som har träningstider i idrottshallarna i Ryd. Dessa 
föreningar har dock få medlemmar som bor i Södra Ryd. Flera kom-
mer bara till Södra Ryd för att träna och sen åker de hem igen. Det 
är vanligare att killar deltar i idrottsföreningar än tjejer. Aktiviteter 
inom kultur bedrivs främst av studieförbunden i området.

Idrottsföreningar

• FC Skövde 

• Skövde KIK 

• Candanza 

• Skövde IBF

• Cheer Community Devotion Club

• IFK Skövde FK

• Skövde HF

• Skövde Cheer Allstars

• Skövde United Futsal Club

• HP Skövde 90

• S:t Helena Basket 

(Paraply aktörer, Skövde kommun, 2017)

LEKPLATSER 
Inom planområdet finns det ett flertal lekplatser som är väl för-
delade över området, de flesta mindre och ett par större, se figur 
10. De flesta av lekplatserna ligger inom kvartersmark och inte på 
allmän platsmark. 

Flera av lekplatserna har en liknande utformning vilket gör att 
variationen av lekmöjligheter är liten.

Mellan Timmervägen och Barkvägen, i anslutning till det samman-
hängande grönstråket finns en näridrottsplats (fotbollsplan), där det 
går att utöva många olika idrotter och andra aktiviteter. Här finns 
även ett aktivitetsområde som kopplas till Rydskolans skolgård dit 
lite äldre barn tar sig. Södra Rydsborna kallar området KG, vilket 
är en förkortning på konstgräsplan.

I programområdet norra del ligger ett större aktivitetsområde, Lilla 
Sommarland. Området fungera som rekreationsområde för skolor 
och förskolor i närheten. Lilla Sommarland är en populär plats i 
Södra Ryd. Området är i behov av upprustning för att bibehålla sin 
attraktivitet.

KULTUR
Södra Ryd är en mångkulturell stadsdel med över 20 olika natio-
naliteter (räknat på fler än 10 personer/nationalitet) som bor i 
stadsdelen. I Södra Ryd vistas människor ofta ute i det offentliga 
rummet, där större grupper möts på offentliga platser så som torget 
eller i parken. 

Föreningslivet är starkt i stadsdelen, där människor förenas kring 
de olika kulturföreningarna och kyrkorna.

Figur 10. Lekplatser och rekreation
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Kulturföreningarna

• Bosnisk-svenska föreningen

• Finska föreningen

• Syrisk-ortodoxa föreningen 

• Assyriska Namrod föreningen

• Assyriska Kabhor förening

• Muslimska Kulturföreningen 

• Arabiska föreningen 

• Somaliska föreningen

Kyrkor

• Svenska Kyrkan 

• S:t Johannes Kyrkan 

• Skogsrokyrkan 

• Finska kyrkan

• Österns assyriska kyrka

 

Övriga föreningar 

• Timmermannens vänner 

• BIIA Ekonomisk förening

• Ryds Scoutkår 

• Lions Ryd 

• Röda Korset 

• Södra Ryds PRO 

• Skövde Familjeförening  

• Hyresgästföreningen

(Paraply aktörer, Skövde kommun, 2017)

Befolkning och bostadsbestånd 

BEBYGGELSE 
Södra Ryd är ett större bostadsområde som byggdes ut på 70-talet, i 
enlighet med dåtidens ideal. Bostadsområdet planerades i samband 
med byggnationen av Skaraborg sjukhus Skövde, för att kunna er-
bjuda bostäder i nära anslutning till arbetsplatsen. 

Bebyggelsen i Södra Ryd varierar mellan en våning och upp till 
fem våningar. Högst våningsantal har bebyggelsen i Ryds centrum, 
utmed Timmervägens norra sida (Skövde kommuns GIS- och kart-
information, 2017), se figur 11. 

Södra Ryd är tydligt uppdelat i olika enklaver där varje enklav be-
står av bostäder med liknande upplåtelseformer och bostadstyper, 
vilket gör bostadsenklaverna homogena. Sammantaget finns dock 
en blandning av bostadsbebyggelse inom hela området sett. Södra 
Ryd delas upp i Ryd centrum, vilket är alla hushåll söder om Bark-
vägen, och Ryd Barkvägen vilket är alla hushåll norr om Barkvägen, 
se figur 12.

Flera av enklaverna utgörs av samfälligheter: 

• Ollonborren

• Trädgnagaren

• Tusenfotingen

• Tordyveln

• Sandjägaren

• HSB Barkvägen Fjärilen

• HSB Barkvägen Trollsländan

• Stenelidsvägen

• Kv Myggan

• Kv Flugan

• Brf Nyckelpigan

(Paraply aktörer, Skövde kommun, 2017)

Figur 11. Byggnadshöjder
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RYD CENTRUM 
Centrumbebyggelsen består av flerfamiljshus med maximalt fem 
våningar. Här förekommer större skuggbilder än i övriga Södra Ryd 
där bebyggelsen består av radhus och villor. Vid detaljplanering av 
nya bostadsområden eller verksamheter kan solstudier behövas 
för att bedöma påverkan på omgivande kommande och befintlig 
bebyggelse. 

När Södra Ryd byggdes skedde byggnationerna i stor skala. Glest 
placerade byggnader placerades ut som öar omgivna av natur utan 
klara kopplingar till grannkvarteren. Den här planeringen är fort-
farande påtaglig i Södra Ryd, där områdena är tydligt separerade 
och markerade från varandra. Inom varje bostadsenklav råder ett 
sammanhängande arkitektoniskt uttryck där helhetsintrycket väger 
tyngre än den individuella byggnaden. Sedan Södra Ryd byggdes har 
dock ett flertal byggnader börjat skilja sig från varandra med olika 
tillägg och trädgårdar.

Södra Ryds centrum består främst av hyreslägenheter, totalt 1309 
stycken, som förvaltas av Balder och Skövdebostäder AB. Till Ryd 
centrum räknas också villor och radhus kring Fredriksbergsvägen 
och Mjölmossevägen. Byggnaderna i centrum andas 70-talets ideal. 
Centrumbebyggelsen domineras av tre stycken femplans lamellhus. 
Den stora skalan, de öppna gräsytorna mellan husen och de stora 
parkeringsplatserna är karaktäriserande för centrumområdet. 
Byggnaderna är enkla i sin utformning, fasaderna erbjuder minimal 
variation och fasadmaterialet gör inte mycket för att medverka till 
en känsla av att befinna sig i en omhändertagen miljö.

NORR OM BARKVÄGEN 
Området norr om Barkvägen består av 955 hushåll främst i form av 
villor, kedjehus och radhus, i ägande- eller bostadsrätt. De flesta 
av äganderätterna är organiserade i samfällighetsföreningar. I Ryd 
Barkvägen finns Fjärilskolan som idag står tom men beräknas öppna 
2018 samt ett antal kommunala förskolor. Denna del av Södra Ryd 
präglas av mer upplevelserika gator som kantas av en småskalig 
bebyggelse, med variation i färger och material samt placering 
mot gatan.

Befolkningstätheten är störst utmed Timmervägen samt överlag i 
den västra delen av Södra Ryd. Här återfinns också den större delen 
av flerbostadshusen i området. Befolkningstätheten är som lägst i 
den nordöstliga delen av Södra Ryd, där det är mest småhusbebyg-
gelse.

BEFOLKNING
Södra Ryd är Skövdes största stadsdel med närmare 6500 invånare. 
Södra Ryd har totalt en lika stor yta som motsvarar hela Skövde cen-
trum samt större delen av Västermalm, Södermalm och Vasastan.

Södra Ryd är en av Skövdes snabbast växande stadsdelar. Störst 
ökning har skett inom Ryd centrum, dock utan att nybyggnation 
har ägt rum. Det innebär att fler människor bor i de befintliga bo-
stadshusen, befolkningstätheten har därmed blivit högre.

I Södra Ryd har 54 procent av invånarna utländsk bakgrund (utrikes 
födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar). Det inne-
bär att många olika nationaliteter, bakgrunder och livssituationer 
bor inom samma område vilket skapar en blandad och multikul-
turell stadsdel.

Södra Ryd har i de senaste folkhälsomätningarna en arbetslöshet 
på 15,2 procent i jämförelse med hela Skövde kommun som har 5,6 
procent. I Södra Ryd finns en högre andel av barnfattigdom, fler som 
lever på bistånd samt en lägre utbildningsnivå där färre är behöriga 
till gymnasiet än i jämförelse med Skövde som snitt. Valdeltagandet 
är också lägre i jämförelse med Skövde kommun. Antal anmälda 
brott i Södra Ryd är färre än i jämförelse med Skövde som helhet. 
Det förekommer en högre skadegörelse än i andra områden (Skövde 
kommuns GIS- och kartinformation, 2017). 

Upplevelsen är att flertalet invånare i Södra Ryd idag är dåligt inte-
grerade i det svenska samhället, både nyanlända men också de som 
har levt i Sverige i många år. I många fall är det kvinnor som varit 
hemmavarande i många år och ej lärt sig svenska, de har ej arbetat 
eller lärt känna människor med annan bakgrund. Det finns också 
en upplevelse av att många av personerna med utländsk bakgrund 
sällan åker utanför Södra Ryd och att det är ett stort steg att åka till 
andra delar av Skövde (Direktiv ”Områdesutveckling Ryd 2017-2018”, 
Skövde kommun).

KOMMUNIKATION
Många av invånarna har inte svenska som modersmål och därmed 
också svårt att ta till sig information på svenska. Enligt en mätning 
som HKL Research har gjort på uppdrag från kommunikationsenhe-
ten framgår det att det inte konsumeras lokal media såsom tidning 
och radio i lika stor utsträckning i Södra Ryd som i andra delar av 
Skövde. För att nå ut med information till den delen av invånarna 
som har utländsk bakgrund så är personlig information att föredra, 

Figur 12. Demografisk indelning Figur 13. Befolkningstäthet
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information från människa till människa. Kyrkorna och de olika 
kulturföreningarna är nycklar i att lyckas nå ut med information.

Bland invånare i Ryd Barkvägen konsumeras lokal media i lika stor 
utsträckning som övriga delar av Skövde.

Rektorer och lärare på Rydskolan beskriver en svårighet i att få 
kontakt med föräldrarna, dels på grund av språkbrister men även 
för att många inte medverkar på föräldramöten.  

Historiskt sett så har Södra Ryd ett dåligt rykte hos andra invånare 
i Skövderegionen. Media har också en tendens att skriva om Södra 
Ryd i negativ bemärkelse. Detta är något som också ungdomarna 
lyfter, där de känner sig besvikna på medias rapportering.  

UPPLEVELSER OCH ATTITYDER
Många invånare och besökare beskriver i dialog att de upplever 
folksamlingarna av män och ungdomar i centrum som ett störnings-
moment och en otrygghetsfaktor. Framförallt kvinnor beskriver 
att de väljer att inte vistas i centrum eller går långa omvägar för 
att undvika folksamlingarna. Många upplever också problem med 
rökning. Männen som är en del av folksamlingarna känner en upp-
givenhet över att inte ha någonstans att vara. De har ett önskemål 
om en samlingslokal där de kan dricka kaffe, spela spel och umgås. 
De beskriver att de går hemifrån för att låta sina fruar kunna umgås 
med sina vänner i hemmet. Generellt är det få kvinnor som vistas 
i centrum mer än när de handlar. Kvinnorna använder oftare grön-
stråken i Ryd för promenader och rekreation. 

Näringsidkare i Ryd centrum upplever problem med ungdomsgäng 
som uppträder hotfullt och som förstör genom olika typer av ska-
degörelse. Näringsidkarna beskriver att de försöker säga till, men 
att de då känner sig hotade. De upplever också att ungdomsgängen 
påverkar deras affärer negativt då kunder väljer bort att besöka dem 
på grund av störande ungdomsgäng som står utanför. 

När frågan ställs till ungdomar om deras stadsdel och framtiden så 
uttrycker en del av dem en brist på framtidshopp och en rastlöshet. 
De beskriver att det inte finns något att göra i stadsdelen och de 
saknar aktiviteter, framförallt på kvällar och helger. Fritidsgården 
Flamman är välbesökt. Önskemål från ungdomar finns om utökade 
öppettider. Fritidsgården har också startat ett projekt ”lågan” där 
en grupp tjejer träffas separat. Av besökarna på Flamman så består 
majoriteten av killar. Då besökarantalet på Flamman är högt blir 
lokalerna för små för att kunna bedriva sedvanlig fritidsgårdsverk-
samhet, till följd blir också arbetsmiljön sämre för fritidsledarna 
(Nulägesbeskrivning Ryd, Skövde kommun samt utförda medbor-
gardisloger inom Södra Ryd). 

Miljöstörningar och risker 

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter 
om miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom 
ett geografiskt område. Normerna reglerar vanligtvis den sämsta 
miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt område.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att konsekvenserna av planens 
genomförande inte innebär att några miljökvalitetsnormer över-
skrids. Nedan går det att läsa om gränsvärden och mätningar, någon 
ytterligare utredning bedöms inte krävas.

BULLER OCH MKN OMGIVNINGSBULLER
Det råder förhållandevis goda bullernivåer i Södra Ryd, se figur 14. 

Enligt Skövde kommuns översiktliga bullerutredning förekommer 
mest trafikbuller längs de matargator som 
omringar planområdet samt intill Timmer-
vägen. Då planområdet matas via gator 
som omringar planområdet så finns det 
flera platser inom området där den maxi-
mala bullernivån inte överskrider 60 dbA. 
Framförallt vid Rydskolan, grönområden 
och lekplatsen i norra delen av Södra Ryd 
(Skövde kommuns GIS- och kartinforma-
tion, 2017). 

Hela planområdet berörs av buller och 
vibrationer från tågtrafiken öster om plan-
området. Avståndet från ljudkällan har 
en direkt betydelse för bullernivån. Den 
befintliga bostadsbebyggelsen är placerad 
på ett avstånd om cirka 100 meter från 
järnvägen.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbul-
ler är en målsättningsnorm som, i Skövde 
kommun, gäller för större vägar, järnvägar 
och flygplatser. Trafikverket är huvudman 
för dessa anläggningar och bär ansvaret för 
bullerkartläggning och eventuell åtgärds-
plan. Syftet med miljökvalitetsnormen 
för buller är att omgivningsbuller inte ska 
medföra skadliga effekter på människors 
hälsa. Strävan ska vara att begränsa buller. 
Detta styrs bland annat av de allmänna 
hänsynsreglerna i Miljöbalken och regler-
na om egenkontroll, tillsyn och prövning 
(ÖP 2025 Skövde översiktsplan, antagan-
dehandling 2012).

Bullerkartläggningar och -utredningar 
behöver göras för varje utbyggnadsområ-

de. Undersökningarna ska inkludera området där ny exploatering 
planeras och den påverkan nya bostäder kan få på omgivande be-
byggelse. Dessa utredningar ska sedan ligga till grund för den nya 
bebyggelsens utformning.

MKN UTOMHUSLUFT
Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och anger 
de gränsvärden som inte får överskridas, för att varken människors 
hälsa, djur, växter och kulturvärden ska skadas. Det finns miljök-
valitetsnormer för följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, sva-
veldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen, kolmonoxid, 
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a) pyren. Dessa styrs 
genom luftkvalitetsförordning (2010:477) och till detta finns även en 
föreskrift från naturvårdsverket om kontroll av luftkvalitet (2010:8).

Figur 14. Buller
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Relevant för planprogrammet är MKN för kväveoxider och partiklar 
där trafiken är största föroreningskällan. I Skövde kommun ge-
nomförs mätningar vid Kulturhuset i centrala Skövde. Den senaste 
utvärderingen genomfördes 2015-05-09. Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS) ansvarar för mätningar.

Gällande kväveoxider visar i mätningarna att värdena för Timmervä-
gen och delar av den sydvästra delen av programområdet landar på 
under 10 mikrogram per kubikmeter, vilket är långt under miljökva-
litetsnormens gränsvärde på 40 och hälften av miljömålets gränsvär-
de på 20. För övriga delar av programområdet visar mätningarna 
på värden under fem mikrogram per kubikmeter eller obefintligt.

För partiklar visar mätningarna vid Kulturhuset (normgivande för 
Skövde) att årsmedelvärdet var 18 mikrogram PM10 per kubikmeter. 
Här ligger gränsvärdet på 40 och miljömålen siktar på 15. När det 
gäller de än mindre partiklarna visar mätningarna på 11 mikrogram 
PM2.5 per kubikmeter. För de partiklarna ligger gränsvärdet på 25 
och miljömålet på 10. Det innebär att det i dagsläget ligger väl under 
gränsvärdena, men över miljömålen för partiklar. Den föreslagna 
utvecklingen bedöms inte vara av sådan omfattning att MKN riskerar 
att överskridas (Rapport för Skövde 2015-05-19, Skövde kommun).

MKN VATTEN 
Vattenförvaltningen med respektive vattenmyndighet beslutade år 
2009 om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Miljökvali-
tetsnormer anger den miljökvalitet som ska uppnås för varje enskild 
vattenförekomst och vid vilken tidpunkt den senast ska vara upp-
fylld. Det övergripande målet är att samtliga vattenförekomster ska 
uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015 eller med förlängd 
tidsfrist till 2021.

Skövde tillhör Västerhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län utsetts till att vara vattenmyndighet med uppgift att 
samordna och lägga fast ramarna för vattenförvaltningen i distriktet.

Det finns inga kartlagda sjöar eller vattendrag inom programområ-
det och den planerade exploateringen förväntas inte ha någon större 
påverkan på varken ekologisk eller kemisk status på vattenförekom-
ster i närheten. Grundvattnet bedöms ha god kemisk status och det 
bedöms inte finns någon risk för överskridande idag. 

RISK VID KLIMATFÖRÄNDRING
Klimatförändringar påverkar vårt samhälle allt mer. Genom att 
planera med insikt om detta och ha med klimatförändringar som 
förutsättning kan en del av dess negativa påverkan förhindras.

Det finns ingen utpekad översvämningsrisk inom planområdet. 
Dock är området förhållandevis flackt och problem kan uppstå vid 
exempelvis extrema skyfall. Det är främst i planområdets nordös-
tra del samt i den centrala delen av Södra Ryd som störst mängder 

vatten kan samlas, se figur 15. Dagvattensituationen i Södra Ryd 
är inte utredd. Det finns inga uppgifter om vad som händer vid ett 
10-års eller 100-års regn. 

Inom Södra Ryd finns det stora markytor som inte är bebyggda vilket 
innebär att dessa kan användas som infiltrationsytor. Dessa kan då 
ta hand om vatten vid kraftiga regn eller flöden av smältvatten. Det 
mest betydelsefulla området för infiltration och omhändertagan-
de av dagvatten är det grönområde som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning i programområdets mitt. Regnvatten som leds till grönom-
rådet rinner norrut till slutet av området. Höjdförhållandena i det 
dikessystem som finns norr om området är inte kända vilket gör det 
oklart hur vattnet kommer att rinna vid riktigt höga flöden. Det är 
också oklart hur mycket vattenområdet norr om grönområdet kan 

Figur 15. Instängda områden

ta emot på kort tid. Det är troligt att de mindre svackor som en gång 
konstruerades för att avleda vatten kan ha jämnats ut med tiden. 

De passager som leder dagvatten i öst-västlig ritning mot grönom-
rådet behöver kontrolleras innan mer yta blir hårdgjord. Inom 
planområdet bör lämpliga platser för dagvattenhantering pekas ut. 
Detta för att det ska finnas en naturlig avrinning från de områden 
som planeras att exploateras och hårdgöras.

Med hjälp av växtlighet kan effekten av värmeböljor och extrema 
skyfall minimeras. Träd ger skugga och svalka samt tar hand om 
dagvatten. Det är av stor vikt att skapa förutsättningar för växtlighet 
inom programområdet. Det finns förhållandevis mycket grönytor 
och dungar med träd inom området som gör att Södra Ryd står tåligt 

mot de framtida klimatförändringarna.

Centrum utgörs dock av många hårdgjor-
da ytor med värmealstrande material och 
få andelar grönytor, vilket skapar större 
variationer i klimatet. Kombinationen av 
värmealstrande material och få grönytor 
leder till att städer lättare drabbas av över-
hettning och översvämningsproblem. 
Med hjälp av växtlighet kan effekten av 
värmeböljor, även kallade värmeöar, 
och extrema skyfall drastiskt minskas. 
Sammanfattningsvis konstateras att 
Södra Ryd har goda förutsättningar om 
extremt väder skulle komma. Vid extremt 
väder kan dock problem uppstå med 
vattenansamlingar i centrum på grund 
av de överdimensionerade gatorna och 
parkeringsplatserna.

FARLIGT GODS
Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) har beslutat att väg 26 ska 
vara primär transportled för farligt gods. 
Mål och riktlinjer för riskavstånd till an-
gränsande verksamheter finns redovisade 
i ÖP 2025. Dessa utgår ifrån en riskpolicy 
som arbetats fram av Länstyrelserna i Skå-
ne, Stockholms och Västra Götalands län. 
Riskpolicyn innebär att risker alltid ska 
bedömas vid framtagande av detaljplaner 
inom ett avstånd på 150 meter från en 
farligt gods led.

För att åstadkomma en lämplig markan-
vändning i förhållande till transportleden 
anger ÖP 2025 att det är viktigt att hänsyn 
tas till den riskbild som råder i aktuellt 
område. Persontäthet och exploaterings-
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Figur 16. Farligt gods-linje 150 meter samt bebyggelsefri zon 30 meter. 

150 meter från
farligt gods

30 meter
bebyggelsefri
zon

grad, platsens unika förhållanden såsom topografi, bebyggelsens 
placering samt dess yttre och inre utformning är exempel på faktorer 
som påverkar risknivån. 

Riskpolicyns riskhanteringsavstånd är indelad i tre zoner (A-C) 
utan fasta gränser, se bild i marginalen. Zonerna redovisar möjlig 
markanvändning i närheten till transportled för farligt gods.

Väg 26 som passerar söder och väster om programområdet och 
Västra stammbanan passera området i öst. För programområdet 
innebär det att inom 150 meter från väg 26 och Västra stambanan ska 
en riskbedömning utföras vid ny markanvändning. En 30 meter be-
byggelsefri zon gäller från väg 26 och Västra stambanan, se figur 16. 


